
http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



نحربل!منظورمرال!وي!القرأ،

خليلىالرير5لمحما+5

إ

!يص!!!ءع!!++يرم

م!تب!

ين

http://www.al-maktabeh.com



الط!!وظضحمقوق

الاولىالطبعة

17t-هـ6991أهـ

الوطنلِةالمكلَبهَلدىالالِداعرقم

(iil/ 5 / Oil()

226ر3:التصندِفمرق

خليلالدلِنعماد:حكمهفيهوومنالمؤلف

ضكلربيمنظورمنالكريمالقرآن:المصنفعنوان

الديانا!-ا:الرئيسىالموضوع

بلاغهَ-الكرلِمالقرآن-2

(695/5/6991):الايداعركَم

الفرقاقدار/عمان:النشربيانا!

الوطنلِهَالمكتبهَدائرةقبلمنالاوليهَالفهرسهَإعدادتم-،

المب!قان!إص

والئوزلِعثنشّ!ر-

628362-3794564الالَدس/هاتف-جوهرهَالعبدلي:والمكلَبيهَالادارة 0 39 `-Y l

الاردن-عمان129ه26بريدصندوق

111111111

http://www.al-maktabeh.com



إ

:لمخ!علمُاأِث-العتضجمبئ-

تق!يم!

++يرث!a'!؟ط-ء

أ

ص
م!ثيه

ين

http://www.al-maktabeh.com



في،ومحدثون.قدما،انفسهمالحسل!يرنقالهالليمامعطشايعر!

اوالكلماتوألاقوالوالتقولماتوألابحاثوالدراساتالتفاسير:اللهكتاب

غيرقالهمابعضعلىايدينانضعأننحاولالصفحاتهدافيلكننا

هذافي،)+((الاسلامالىالأمرنهايةفيانتمىودعضهم)،المسلمون

حالاتفيالأللتدحلمنامحاولاتدون،نتابعاناجلمن،المعحزالكماب

النصنسلامةمستوىعلىءسوامنزىمنقوالتتضمنهما"محذدة

االقرآناسلوبمستوىعلىأو،الأخرىالدينيةيالنصرصمقارنا،القرآني

والحضارلة.والننسيةالعقيديةوتاثيراتهومفامينه

بلفتهيقرأونهالذينفىالكعابه!ايفعلهالدىمانعرت-كللك-ونحن

،الاوصالوبكهرب،النفوسويفبر،الافكارببابركيف...المببنةالعرلية

عملأولا!دالكتبكتابالستاننىللانسانويقول4الوجدانفيهرتهوللقى

...كالاعمال

سنتابعلكننا،المسلمينغيرمنهذهبلفتهترأهمنببعضسنلتقى

معانيهمترجصةأو،تلكاواللفةهدهالىمترجماقرأؤالديناولثك-كدلك

هرئم،فانه5كبيرحذالىاللنةص!الياتغيابمع"زلكومع.ادنيعباز

نالهماتيحلوفكيف...قالوامافيهوقالوا،اعجابهمونال،وادهضهم

وسلماعلبهاللهصلىاللهرسولعلىانزلكصابقرأؤ

لكيمشتركةبرحلةسنقوم،وهؤلاءاولنكمع،فانناأمرمنيكنمهما

بأتيهلاالذياللهكتابمنذاكأوالجانبهذاعنيتحدثونوهماليهمنستمع

خلفه.منولايدبهبينمنالباطل

الصفكرلهداالايجابيةالشهاداتمنعدداعتمادانيرىءالقرلمبعض

تزكيةالأمرنهايةفىيعني،الاسلامجوائبمنماجائبعن،ذاكاوالفرلي

AJتبرثهورلما،له &.. Yالشهاداتمنسبولأ"الأغلبالأعمفيتتضئنالتي

الأوصالساتلكن.أننهمالثرتعينمن.الصلئغيرمنعدرسات-أشا-الكال!كتناول)+(

الك!اب.كران!ثنرالليالأمرالضللنكرسانما
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منا!لثرهناكانةلك.لهاالعادلةالموضوعيةالصورةورسم،بعمقبنيتها

سوءئقاورمنح!ئمودعنالأالخللهدابتصخضولن.(العملمنهج)فيخلل

علىكالبثورتنتشرالتيالاخطاء...المحوضوعمستوىعلىوالاخطاءالفهم

البقعصفعاتهعلىوتنثرفتضؤهه.وعافيةوتماسكاصحةالشرعالسيزجسد

.والشروخ

لامانس(اب(وات)قارنااذاونحن.وآخرستشرقبينفرقثحة،نعم

يقترب...الرجلينلينتفصلواسعةهؤوجدنا(وزنفلها)+حتىأو،مثلأ

أبناهيعضمنالسيرةلمقولاتاخلاصاأشدليبدوحتىويقتربأولهما

جادأباحثاوليسلفائاشئاماليبدرحتىثانيهماوببعد،ائفسهمالمسلمين

ئحن.فيهاالنوعفيوليسالدرجةنيفرقفهوزلكومع.الاحتراميستحق

حياديةهال!ستشرقينكئر(مكةفيمحمد)كتابعندالوتتيعضنقف

بعضعلىنقعبنافاذا...عنهقبلوكماامقدمتهفينفسههواكدكما

تصلفيهامبالغئقديةنزعة:السيؤحقلفيالعملمنهجفيالخللجوانب

افتراضيةنزعةتقابل،المسلئاتبعضنيحتىالشكواثاؤالكيفيالنفيمذ

للتانيراتواسقاطأساسا،يوقوعهمشكوكهوماولتثيدالحزم!صيغ!ثهت

علىتستعصيتكادواقعةفيالوضعيللشطقوإعمال،المعاصرةلبيئية

الخالص.العقلوتعليلاتالبيئةقولات

علىمستشرقبمقدورليسأنهالىكلههذامننخلصأنونستطيع"

ونزوعهوحياةيته.دوافعهواعتدال،ثقافتهائساعمنكانمهما،لاطلاق

،هناكأوهنا،يرتطمأنبذلاللسيرةتحليلايطرحأنالأ،لموضوعي

ولمارس،الأصاسيةحقائقهامنبعضاولخالف،وسلئاتهاوداهاتهاوتائعها

."العالملنسيحهاوتعزيقالروحهاتزليفا-متعمدغيرأومتعمدا-

بالمفردات"يمضيبلوحدهاالسيؤحدودعندبقفلا،المنهج"طاإن

ورجالهوتارلخهبالاسلامعلاقةهمالبئالى5ذاتهاالفاطئةبالرؤية،نسها

مضارته.

حساول،محسربالفربيالعقلتحابلبانللاقتناعيكفيهذاانوأعلن
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ليداهاكهاول.فحسبالاصصلاميةللصعطياتليس،تمامانقيضةتقفالسلبية

كشعرضونموقفهمتثبدابلمنءالقرلموهؤلاه.ك!لل!الصعروفةوقناعاتها

فيوتضعه(الأخر)فكرتدينالتيالمضادةوالشواهدالنصوصمنعددأ

كبهلو!تى،المعروتالاستشراقييالصكروتدمغهالعتحابلالتبشيريالمف

الله.كمابمعبتعاملوهووادايهاالعرلبةاصول

الفرليينأعمالبلالىيشيرانالمرهكمقلررانيل،صحيحوه!ا

كببرالىهدايحتاجولن.الاسلاممنالأفرالطرلىموقفعلىسمئةكشواهد

بالفكرتتعلقعديدةدراساتخ!معهااثعاملوانا،اننييل.هعنا

متا!عةلدىوالاششزازالقرلىعذاصلكنت،عموماوالفردي،الاستشراقي

اللراساتطلبةالىالتحذثعند،بمقولإتهوالاستشهادالفكرهلامعطيات

.(الصستشرقينمناهج)مادةتلرسهماثولىالدبنالعديا

ثمنهجيرتبطآخروجهفهناكاللصسالةالوحيدالوجهليسكلههذالكن

شهاداتهمالفرليينحلوقمنننتزعأنيمكنألاإذ.أكيدأارتباطا-التعامل

لاحرأاعترافاالأمرنهايةفيتصثلوالتي،وهناكهناالشناثزالايبايية

وأالجانبلهلاالفدالشألقةبالقيصة،ا!راهاوالقسرمنقدرأييتضئن

الاسلاممنةاك

الاستشراقيوالصكرالتبضيريالتحايلمن-مسبقا-طَرئااخدنامافاذا

لعبة-.ابتدا-ستسقطفانه،عامبوجهالغرليللفكرالعلمانيةوالأسس

الشواهدشبهني(الصسلم)الخصملايقاعالايجابيةبالنصوصالتحايل

اصيل.اسلامىهوماكلتشؤأوتدينالتىالسلبية

أحياناتمدرالتيالحقيقةمنبجانبالاعتراتتؤهوهداثعديبقىوالدي

لتثيديوظفماكيفيعرت.القضاولكن،كادتأوجرستهمثبتتمئهمينعن

اللهرضي)المعروفةالخطاببنعمرمقولةأيضاليتدكرالمر.ان.الحق

حق،كلمة-زاتهابحذ-لكنها...،لناونفعهمعليهماثمهمانصا":عنه(

الجدلتئارفيتوطبفهاعلىلقدرنامعهاوالتعاملانتزاعهاأحسئالوونحن

-يدرىمن-ولربماالصالحناسلاحهمولبولنا،الخصوم!لينبينناالمحتدم
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؟ح!"غ11لالمنفعةوعدئابالاثمباموا

المسمشرئ!قعلىاللعنا!ونصبئالمهمنكملونحنالسنمنعشرا!

المناف!بالفعلرؤإنه،الاشكالمنبشكلحقوهدا،عحوماالفربومفكري

ماؤاولكن.وعنايةبخبثالمرسومةوالترهاتوالأضاليلالأباطيلمنلركام

والتقاطهاالايجابيةالمعطياتلشابعةيسعىآخرجهدأهذاالىأضفنالو

بشبكلةارتباطهاطبيعةوعناهدافهاطبيعةوعناهدافهاعنالنظريفض-

ذاكأوالجانبهذابقيصهاعترافاباعتبارهاقيشهاتحطلأنها-الفرليالفكر

أالاسلامجوائبمن

وأنا،ذهنيعنغانبين،دهشتهموحتى،القر،ءالاخوةثعضحذريكنلم

منيقربماتعاملحصيلةهي،الاتحاهبهذاالمقالاتمنسلسلةاكتب

وه!ا،وتاليفاوتدرس!ادرأسةوالاستشراقيالفرليالفكرمععاماالثلائين

الرفضكضروزضروريالاسلوبهذابأنمنهجيةقناعةوليدة--كلىلك

وسم-عليهاللهصلىرسولناعلشاكحا-،الحكمة"لأن،والهجوم

عبار-ولنلاحظ)خرجتوعاهايومن،بهااحقفنحنوجدناهاأنى،ضالتنا

.(.القرلمدهشةمنالشىءبعضتخفففلعلا،وعاءايمن"

المنهحيةالرفلةعلىبنيتهتقومالفربيالفكرعنليكتابمقدمةفي

ماأن":التاليهالعباراتترد،لاحقوقتفياللهباذنوسيصدر،نفسها

الأييضيتضئن،الخصوصوجهعلىوالمستشرقونعامةالفربيونمذمه

الرجلان.ءسواكلهوليس،الموضوعأوالمنهجمسحوىعلىإن،والاسرد

لأسباب.معاوالاصودبيضالاً،نفسهالوقتني،كلامهيتضئنتدمنهم

المسانل4ببعضالجهلومنها،الدينهذأحقانقفيالجذبقؤمنهاعديدة

الحديث-الغربيالعقلان).آخزالى...والثقانيةالذاتيةالتاثيراتومئها

استكناهلصحاولةيقومانخاصيوجهعليهيعسر-كَبهاملتونسيريقولك!ا

عنبعبدأاختلاناالكونالىنظرتهمتختلفاناسلدىالدبنبةالمواقفطببعة

لل!لادبن،العلمدار.ورنافهعاساسان.دكربصة)ء236-235عىالا!محضاؤليدراطت1+(

.(م،699يروت
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شديده-العربييننحن-الدينبهاححامناأصبحتWjو...،النريي"نعرة

عدموضروؤ(النمنحدود)مسالةعندقلبلانقفأنكحب(وهنا).الاختلال

نأكيفنلاحظانعليناإن؟ذلكتممكيف...ازام!القسريا+لتطاعسارسة

اطقبلمن4جوانبهمنجانبأو،الاسلاملحقالايجابيةالث!هاداتمنعددأ

تقفسلبيةاخرىشهاداتمنركامنفسهالوتتفيكقابله،ذاكأوالمفكر

الاولىالشهاداتاعتبارمني!نعلاطالكن،الاسلاممنمضادأموقفا

تدنعوالتي،الاسلامقيممنتلكاوالقيمةيهده(حرَ)اعترالىكمثاية

.الاضطرارأوالقسرانواعمننوعأيدونما.ذاكرأبهماعلانألىالنرديين

نمنماعلىللدلالةنعتمدانكمكن،نهانيكحوففولبس"فك!هادات

لأنهاواسعنطاقعلىنفسهانرضتفقد(السلبيةالشهادة)نأما.!دده

ثسهولةيجدهاأنالمرءوششطيع.الفركلالفكرفيوانتشارأضورأا!ثر

نهي(الايجابيةالشهادة)وأما.الاسلامتئسالتيالفربيةالاعمالمعطمفي

...ملائماطارنيالعرض3Lcljووالتنسيقالتكبدمنمزبدالىتحتاجالتي

وثالثةثائيةصدقهااكدالفرليالمفكرعلىعرضتمااةاالتيالشهاداتتلله

على،جوانبهمنماجائبفي،الاسلامقدؤيدافعالأيقلهالمهلأن"ورايعة

."علبهوماونفؤفهتمبزتثعد

591عامالخليجلدولالعرسالتربيةمكمبنشزالديبحثيخاتحةوفي A

النبوبة:والسبزالمستشرقون):بعنوان(المستشرقينمناهج)مبلدضن

ترد)+((واتمونتفمري:المعاصرالبريطانيالستشرقمنهجفيمقارنبحث

نا":(وسلمعليهاللهصلى)الرسولسبرةمنالمقفبصددالتاليةالعهارات

دراساتمعالتعاملخلالمناليهائملاني!كنالتيالنهائيةالمحمئة

هالاطلاقعلىالدراساتلهذهيصكنلاانه،موتعهمكانأيا،الصستشرقين

الىترقىأن(الأخيزالعباؤهذهعلىالانفعاليغيرالعقليدلالتثيد)

وادراك،نسيجهافيوالتوغلمعهاالتعاملعلىتدبزفتكونالسيزمستوى

.م9891-الموت-الثتانةدارعنمتتلكتابني!دنمصاسر)+(
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المعطياتسانرعليهتبنىالذيوالأساسالزاهـلةححرفهويالتوثيقلنبدأ

...الأخرى

الدلنيهالنصوصساثرخلافعلىهو"المرآنيالنمنأنعلىئجمعونانهم

وأتزهـلرأوتحريفاوتفييراييس!ئهلم،كاملةحدودهعلىحافظ،الأخرى

صلىاللهرسولعلىتماماانزلكصا،العصورعبر،علللفد.نقصانأوفلادة

ص!ئطرأ،والعقولالقلوبفيمحفوعلا،الورقعلىمكتودا،وسلمعلبهالله

لاالتيالقرآنصحة"(سوؤوسوؤآبةوآيةكلمةكلمةالاسلاميالوجدانعلى

نصمعيشتركولا،التنزيلكتببينخاصةمكانةالنصتعطيالبدلتقبل

وهوبسي!لسبب...الجدبدالعهدولاالقيمالعهدلاالصخةهلىهفيالقرآن

لم(أنه)و...وسلئمعليهاللهصلىالنبيعصرنيثبتقدالقرآنأن

حتىوسلمعليهاللهصلىالرسولعلىانزلأنيوممنتحريفلأييتعرض

.")؟(هذايومنا

النبي،كان-بو!لاىيقول-باولواولأ"الاولىالتنزيللحطاتومنذ

منالج!بةوكانقلبظهرعنيتلونهحولهمنوالمؤمنون،وسلمعليهاللهصلى

هلىينالصخةبعنصري،البدايةمنذ،يتمتعفالقرآناذن.يدؤنونهصحبة

اللهصلىالنبيصوتحتىهكذاالأمروظل.الأناجيلثهماتتمتعلااللذين

انيصتطيعكانوانابكتبأنالكلفبهبتطيعلاعصروفي.وسلمعليه

لأمكانيات"وذلك،تقذرلافائدةذاتالتلاوةتصبح،قلبظهرعنيحفظ

.)2("النهائيالتثبيتساعةتعطيهاالتيالعديدةالتحقيق

النصن،صحةتثبيتعمليةاي"هذهالنهاثيالتثبيتعمليةتمتولقد

بأيتسمعآيةاقللضب!وذلكالشهاداتمطابقةضروؤورئى،الدقةبشتهى

.)3(،جدل

عى.(الحدكةالصعارتضر.فياليبدراصة)والعلموالا.سبيلوالترراةالك!سمالتر%:كركاىمر!ص(9)

9$1(la1التامره.العار&ر WA).

.259صننه(2)

.%55صننه)3(

11
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العاديالقارئصتىيانهقلتانيببمماباكثرمتفائلااكونالأ%رجو

مناؤنض!ئبةئحةفلبس.هـس!ئهذلككعرفيكاد(الحال!طيبعة11!غلص

متكس.كمردود،النرسالفكرفيالاجاكيةالحعطيا!عنالحدث!اكي!

يفضل،الفكرهلاطريقعلىمسبقاأشعلتتدالحمراءالاضواهدامتصا

تيصتهلهحملقدجعيلأخضرهوع!اكحثا،يزيداوترننصفوتاثيرأتنقاليد

ندرته.يسببا!النة

نكعبعلللناإنشى.يضيرهمفلن،والغارجالداخلمن،الاسلاماعدأءاماْ

عللصةعليهثطسىالد!الآضرالوجهأما...الفركلللسعطىالاسودالوجهعنْ

يردئمقدعليهالضوءوتسلي!كشفهفان،الكراهيةطلالوثغطيهالقعمئب

منحضدعن-والباطليالحق-يصدريرونهوهمالصوابمنشى.الى

ا*بحايهما

والاعصالكالكلصاتنتوضهوحدهاللهوالى

!ليلالدفاعماد:المرعل
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اللهرضى)عفانبنعثمانالغليفةالىيعودالففلان"يلاشيرهـلرى

عديدةنسخوجودعنالناشئةال!ناطرابعادفيم655سنةقبللاسهامهعنه(

علىالشزلكتابهمنصنتثبيتبفضلالمسلمونبدينوحدهواليه،القرآنمن

.)9(،القادمةالاجيالمدى

!داتبكلف"حينعنهاللهرضيعثمانسبقتالتيبالححاولةلاندرهـولكر

.كتابشكلفيالقرآنيةالآياتحمع(عنهاللهرضي)ثابتبنقلد،الرحي

يعد،ماوفي.المهمةهذهعلىا!ئ!رتقد(عنهاللهرضي)بكرابووكان

القرآناتخد(عنهاللهرضي)عثمانالخليفةمنبامربذلمستانفجهدإثر

.c)2"تحريفايعليهيطرألمسلي!االيناوصلال!يالقانونيشكله

وسلمهعليهاللهصلى"اللهرسولاصحابتلففكبفسلهبنصريوللحظ

،"واغلىالأرضجواهرجميعمنائمن"باعتبارهاالبئناتالقرآنآيات

يمكنماكلعلىوخطهاتدوينهاالى4قلقين،هلعين،صارعوا"انهموكيف

وتبقىتستقرانالآباتلتلكتدروهكذا...والكلماتالأحرلىعليهتستقرأن

الزمنعلىوتقوىتحفظاشياءفىبلافحسبوذاكرتهمالصؤمنيناذهانلافى

لأىيقذرلم"يأنهبوضوحيعلنوهو،)3("الفانونالبشرعليهيقوىسااكعر

منالقرآنبهحطيبصابحطىانواهميتهنوعهكانابا،الطباعةقبل5سفر

الضياعمنصفطتهوسانلمنللقرآنتوفَرمالهيتونروأن،واهتمامعناية

.)،("شوائبمنعادةالأسفاربشوبانيمكنعماوصانته،والتحرلف

القرآنىالنمنبينفيقارن،الاسلامالىانتمىالذياليهودي،سوسةأما

تلكاصاباللي،والتبديلالتحولر"أنهـلؤكد،اليهودمصاحفولين

اللرسبنتيجةالحاليعصرنافيالعلماءعليهاجمعأمر"الصصاحف

نيفقبلاوحيتالتىالرلانيةللاتوالعلمياتاييداذلكجاءوقدهوالتنقيب

.(،791-7391-دمثق.الئتافةوناز.الكيلاء!ارواهبمتربصة)22بزء.ال!سالادبكاهـصخ(1)

)1C7791(.-ك!وت.لللاكنالعلمدار.الملعكيمنيرترب!ة.الثانتالطت)692ع!والعرللاالا!م

.(0791-صروت.العىالكابدار)336صمح!دظىلي)3(

.337عىننه)،(
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اما.وسلمعليهاللهصلى4الكريمالعرييالنبيلسانعلىترناعثروثلاثة

صادتة،وأمانةشديديحرصعليهالمسلمونحافظفقد...المبيدالفرتان

منوطهارتهسلامتهعلىالكلاجمعال!ىالفريدالمقدسالكعابحقافهو

ه!افيال!ستشرقونكتبهمايطالعأنالاالقارئعلىوما.والتحويرالتلاعب

غرلاءاجانبوهم،وتدهـشهبمعهكيفيةوصفواالدين(اولنك).00الماب

لدلائل1انوالواقع.الاسلامنحوالسافةالناقدةاسهمهميصويونماكنيرأ

لمالكريمالقرآنأنفيشكاىكتركلامماوضوحياجلىواضحةالتاركخية

نبيه،لسانعلىبكاملهاللهكلامجاءوقد،تحولرأوكحريفأيعليهطرأ

.)11،واحدحرففيهيتفئرأندون.وسلمعليهاللهصلى

محمد،علىأنزلالديالمصحف"ةلكبانهالكريمالقرآنيعرفوهو

علمهيطرألم،قرئاعشرثلاتةقبلالاجدادعلىتلي،وسلمعليهاللهعلى

الشريعة(مرجع)كان:الاسلاماساسهوهذا،والتحردفالتغييرمنضيء

لسنةتجدولنوسنتهاللهمصحففهو،الأيدالىكذلكوسيكون،الاسلامية

.)2(،تبديلااللة

يمكنماالىي!ئصير،الاسلامالىالآضرهوانتمى،هندىنصرانىوهلا

عنحفطهعلىالقدؤ...العصورمرعلىالقرآنيللنصنامانصئاماعتباؤ

اللحالاتمند"مارستميؤوهي،القرآنبهايتفرؤميز!عذفيما،قلبكلهر

كانولوحتى8تفييرايمنالقرآنيالنصنحمايةمهمة،تزالولا،الاولى

الكتابهو"،شاديقول،الكرلمفالقرآناحركةأوحرتمستوىعلى

مغتلففي،البشرمنمؤلفةالوفقلبظهرعنيحفطهالديالوحيدالس!اوي

المطبوعبالخطمحفوطةالاخرىالصقدسةالكتبأننجدبينعا،الارضيلاع

القرآنيطلالمطبوعةالك!باضتفتانلآخراولسببلوحدثهناومن.فتط

ظلبأنهيتباهىأنلهيحقوهكذا.الصدورفيالمحفوظالوحيداللهكتابهو

البز+،3691-ا!مامرأ.السلنتالطت.الاولالبزه)86صاجزه.الا!مالى!صتىلي)1(

.(م3891-النبف.العرسمطحة،الثاش

116.الم)2(ننصه
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منذ،واحدحرتفيهيزدولمواحدحرتمنهينقصلمالتح!كفمنمامنفي

ايةهناكفليست.وسلمعليهاللهصلى،اللهرسولعلىالوحيبهنزلان

تعانىالذيالوقتفيهذا،الكريمالقرآنفىنرعأيمناخطاءولاتناقضات

التغييرمنالكميرمنالحاليةنسختهافيالأخرىالسماودةالكمبفيه

.)1(،بالاسلاماؤمنجعلنيآخرسببوهذا.والتبديل

اًنعلىبتاكيدهاالأمرثحسمفانهافاغليريلوراالايطاليةالباحثهأما

نصه"أن)2(وعلى"المنقطعةغيرالراسخةالروايةالينانقلته"الكريمالقرآن

،هذاالناسويومتنفللهبينماتراختالتىالقرونطوالمحرَتغيرصافياظل

اللهباذنالتحريفوعدمءالصفامنتلكحالهعلىياللسوتالنصنهذاوأن

.)3("الكونمادام

ثنابرجعسنجدهفاننادرمنفهمالمعروفالفرنسيالمستشرقالىانتهيناناؤا

الصدقللقارئيؤكدلكينفسهاالطاهزوالى،الوحىتنزللحطاتالى

بالكليةانفصالها-ك!لك-ويبثن،وتثبيتها،اللهكلماتتلفىفىالمطلق

المطلقةالنقلأمانةعلى(وسلمعليهاللهصلى)وحرصه،المتلفىشخصعن

الوحي،لتبليغوسيلةنفسهيعذ(وسلمعليهاللهصلىأمحمدكانلقد"

لمامعصوماحاكياأوصادتاسخلاأومصفياأمينايكونأنحرصهمبلغوكان

شكلعلىالقديمللكلامالصامتوالصوتالساطعالطلكلاممنيسمعه

في!لرامملانكةتحفطهالدىالكلام"الكمابأمهو.4الاللهلكلام"دنيوي

.)،("...السايعةءالسما

يتلقىوهو،وسلمعليهاللهصلى،الرسولمعاناةيصفدرمنفهمهـدمضي

وحالات...كبيرةآلامبالوحي"لهكانتلقد...صعهاهـشعاملاللهكلمات

.(8391-7391-الكريت.التلمدار)02ص7.جز.ادوا.وناربال:اعئيكاملعرنات(1)

()f(7691-كيروت.لللاببنالملمدار،اليلكيمنيركرج!ة،النالثةالطهعة)56عىالاصلامعندلاع.

.95-58صننسه1"(

.(9،9؟التاهز.الم!صةالكساحماهدار.زع!ترعادلكربة.الثانمةالطمة)276ع!محمدحماة(،1

\،
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زأت(عنهاللهرضي)يكرابوولاعظ،عليهاالناسيطلعانكز،ثؤثز

وسلم(عليهاللهصلىأالنبيلحيةفيالضيببدء،قلبهملءوالحزنيؤم،

وكان(والقارعةوالحاقةالواقعة:وأخواتهاهودشئبتني):النبىلهفثال

بالمراهم،فيطئهرأسهفىبثقلالوحيبعديشعر!وسمعديهاللهصدىأالنبي

عليهالوحىنزلاذاوكان.وأئينغطيطلهفيسمعالوحيحينيذثروكان

.)1(،البردفيعرقاجبينهيتحدئر

ينتطر،وتاليفهالقرآنانشاءمنالبعيدوهو"وسمعليهاللهصلىركان

الملكياتيهلوويوز،زلكمنفيالم،جدوىغيرعلىاحيانااليهالوحي!زول

.)2(،متواترا

عنيتحد!نوهم،يؤ!دونانما4كثيرونوغيرهم،الباحثينهؤلاءإن-

اعلنالتيالبئنةالقرآنمعجزاتمنواحدة،وسلامتهالقرآنيالنمنكوثيىَ

)3(.(لحافطونلهواناالذكرنز"لنانحنإنا)نفسهاللهكمابهنها

(9،91-التاهز.ال!كي!ةالكيءا!يادار.زعترعادلكرت.الثانتالطت)283عىمصد(حماأ1)ه

.285صنن!ه)2("

9.الحبرحمد)3( il.
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سلوباذ

فيأ!صصبر!راُكِمس

م!2كاأإأ!!ااقمابىصسا
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البا!ثيناولثكأيصاريبهرال!يالآخرالشفؤالصضارهوالقرآنيالاسلوب

كلماماكحصكلمألمحناكمايعضهمأنمنالرغمعلى،عقولهمدشش

الاسلود!إن5اكتداءعليهاككعرلىلمولعله5منهاهـشكنالعربيةكتلاكيب

المقارنةكقعللاانهثم،غيرهعنمختلف-حتىفبليب!قول-القرآني

.)1(،القرأناعبازهوA-L-1نيوهلا،!قلدأنب!كنولا.آخركاسلوب

كيفبمدأ!رلىالدى،صتيفيليبالعسي!العرييالباثيقولهرما

سلهبنصريهوأخرنصرانيعرييثاحثك!لكيقوله،القرآنيالاداءيتلزق

علبهاللهصلى)محمدكانلقد.الوقوففيطبلالطاهرةه!هعندبقفاللي

بهديالأميكهلافازا،بكتبولابقرألاأمبا"الربلبقول5(وسلم

كانذاك.الاش!انيةكانتمن!الانسانيةيه!لمتمكعوبأثراكلغا+س!انية

.)2("للشقبنهدىرسولهعلىاللهانزلهالديالكمابالكربمالقرآن

هداانفالواقع"القرآنفيالبلاغيةالقيمالىيضيرلكىسلهبهـسضى

غبرعلىأؤ"العرديكبرعلىالمستحبللمنوانه...حلاللسحرالقرآن

ارادهاالتى"اللفةوتلك)3("بمالمنفبهمابدركان،العريبةياللنةالملئم

كلاميأنهوذلك،التمفمةفهو5تشهاالترآنكان،اللفاتقمةالله

.)،1"الله

يل"ازليلحنهوانما1فحسبلفةوجالكلمةيلاغة"القرآنوليس

هوفليس،ءالسمامنهـلدنييطربماالموسيقىمنفيهاخالدةانضودة

تقاطيعفي"صليمنفلحنه"هـلرتللينصصدلحنفي!اغانالىيحاجة

هيوامافحسبوالتراكيبالكلماتفلبعست)15،كلماتهوهدمدةصوره

جمالباتهاتنعكسوالتىالالهيةوالتراكببالكلماتتصنعهاالتيالموسيقى

.(859؟كيروت.لللا!نالعلمدار.لرؤجعمر!س!)'1عىحما)منهجالا!م11(

2)I9دعىصدخصني.

.1،3عينن!ه)3(

.2،3عىننط)،(

.3،3صننه)5(
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كناراذا"كالكتبليسكتابيهفاؤاللقرآنالحعمارىالبيانعلىكالتالي

وأدمشقأوليروتفيسوا....العرليالشعرلرانعنطربواليوميالأمس

الففلنانصا.العرولةاصقاعمنصقعايفىأوتونسأويفدادأوالقاهز

وأ،العربيغير"فان،اخرىومز)1(،وحده،وللقرآنللقرآنيعودذلكفي

وليس...واستيعابهاالقرآنعطمةتقديرعنليعجزالعربيةناصيةمالكغير

،سيدركانه،الترجماتكعضالقارئيطالعأنمننقولماصحةعلىادك

.)2(،مخلوقاتهوكلاماللهكلامبينالكبيرالفارق،جهددون

مد!لراتهفي!شيركما.الاسلامالىاليهود!ةعنتحو3لهفان،سوسةاما

لقد"الاولىللمزألكريمالقرآثحطالعةفيهافمرعالتيالايامالىيرجع

وأنسبقمايؤكدوهو)3(،اياتهلتلاؤاطربوكنت...شدبداولعايهولعت

سحرمعيتعاملانيريدمنلكليالع!ليةالالمامضروؤمنسلهباليهاشار

يضطلعولمالعرليةاللفةيتقنلمالدىالمرءعلىيتعدرانهفالواقع"القرآن

منيتضمنهوما،وسمو،الالهيالفرتانهدامكانةيدركانلادابها

معجزةالىالانجذابمنلل!رءمناصمنهل"ويتساءل"المبهرةالمعجزات

اللهصلىالرسولحياةاسرارعلىووقونهالاسلامنبيأميةفيتمفنهيعدالقرآن

اللهصلى،محصدوأميةالقرآنمعبزتعالىاللهجعلفقد...)وسلمعليه

.))"("لهالقرآنانتسابوصحةالنبؤصدقعلىيرهاناوسلمعليه

يقفنجدهفاننا!داستريديهنريالكونتالفرنسيالباحثالىجئنامافازا

كينالمطلقالتناقض:القرآنيالاسلوبعنيتحدثوهوال!سالتينهاتينعند

"اناخرىجهةمنالقرآنيءالاداوإعجاز"وسلمعليهاللهصلى"الرسولأمية

الثرقاعترفوتد"أميرجلعنالأياتتلكتصدرانيتاتئكيفيحارالعقل

آيات.ومعنىلفطاالاتيانعنالائسانبنيفكريعحزأياتباْئهاقاطبة

.(7591كبروت.اللاكبندار،نروحع!رثعى.w)rLLعىفهجالاسلام1()

r»-عىننه)2( rid.

.1/51الا!مالىهشكل)3(

.183-1/182نف)،(
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ينعصرلاقناععبارثهارفبعوكفى5بصالهافيهاررلبعةينعقبةلماسصعها

الحبشةنباثىأعينوفاضت،قانلهابربئفامنعنه(اللهأرضىالغطاب

ولادةفيباهوما،زكركاسوؤطالبابيينمعفرعليهثلىلماياللموع

السلا،ءا)علبهعبسىكلاممواردمنواردالكلامهداانالتسوصاح،يحبى

ل!نالفتههيك!االقرآنمعانينفقهانيسعنالاالفرديينمع!ثرنحنلكن...

ذلكبكونانينبنىلاانهكير،عندناالاممعليهرييتلماومنابركهلافكارنا

حيثووسو(بالةبان)اصابولقد.العربعقولفىتأثيؤمعارضةنيسببا

ولومنهولضحل!القرآنيفرأثمالعرليةمنقليلايتعلممنالناسمن)بقول

الفصصاللنةبتلدالناسعلىي!ليه(وسمعليهاللهصلى)محمداص!عأنه

لغر...القلوبفيويؤيرالاذانيطربالديالمقنحال!شبعوصوتهالرثيقة

الشرتمواقفالىبيدناخذاللهرسولالنبىايها:وناداهالارضعلىساجدا

..(الائتصاراوالموتنوداجلكمنفنحنوالاخطارالتهلكةمواتعاووالفخار

الفصحىباللفةالكتابهذاالف(وسلمعليهاللهصلى)النبيانيعقلوكيف

العالصونالقومالأبعقلهاكانمااللانبنبةكاللفةالوسطىالازماننيانهامع

يشوليانيدلكلكفىمبانيهوجمالمعانيهيها.غيرالقرآنفييكنلمولو

.)9("القلوببمجامعهـيأظالافكارعلى

يذكرنافانهالاسلاماعتناقالىالأمربهانتهىاللىيدينبهاتببنصنؤأما

نفوسهمدخيلةفيهؤلا.اخس"لقد...بالسئ!ركينالقرآنيالاسلوبفعلهثصا

الملهمالرسولقلبأعماقمنالصادرالعجيبالكلامذلكقل!همغزاقدان

الالفاظلتلكالخضوعرشكعلىكانواماكثيراوكلهم،وسلمعليهالله"صلى

حئهمتوةالأالاسلامعنيمنعهمولم،سماويايمانالهمهاالأخا"آلتي

2(.)،000الدنيالأعراض

-التامر)،الثعيمطهعة،ثاشازغلرللثىاصدكرضة)02-18صوصرانحعراطر:ا!صلام()1

1199).

2)Mعب!الحليمثرت.الجزائريالراهيمصليمانمعكالاشتران،الثاثةالطعة)601عىاللهرسولمصد

.(9591التاهرةال!رييةالنركةمصزعبدالحيمومحطمحد

?s
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الدنيا"اعراض"لكنالقرآنيبالاداءسحرقدالصئ!ركينبعضكانواذا

الاوانلالمنتميناكثرلةفان،نهابتهحتىالطريقفيالمضيعنصذته

استجابواقدكانوا،وسلمعليهاللهصلى،اللهرسولصحابةمنللاسلام

معانيهوجمالالقرآناسلوبسحركان"فاذاالمعجزءالاداهذابتأثيرللنداء

الىولاالعربالىيمئونلا(ءعلمانفوس)نىالتأثيرهذامثليحدث

الحجازعربتستهويالتىالح!اتقؤمنيكونأنترىفماذابصلةالمسلحون

ا!أالقرآنيسمعونلاكانوالقد...أالجحيلةبلفتهمالأياتنزلتالذينوهم

سخرواقدوكأنهممكانهمفينيطلون،مباكتةهائلةائفعالاتنفوسهموتمتلك

الأميذلك(وسلمعليهاللهصلىامحصدمنتأتىالغارقةالأياتأهله.فيه

عنيصدرانلسشحيلالقرآنهذاإنكلا...)المعرنةمنحالاينللمالدي

تلكأملىالد!هوالقديرالعلىاللهبانالاعتراتمنمناصلاوانهمحمد،

.)9("الببَناتالأيات

هذابهايمتازالتىالسحرةالجاذبية"بأنالقولالىدينيهيخلصثم

الىالمسلميننحنمناتحتاجلا،العالميةالكتبامهاتمنالفريدالكناب

.)2("...رسولهعلىانذلهاللهكلامبأنهنؤمناننالكة،تعلبل

هذهأيامناحتىزالما"القرآنأنبوازارالفرنسيالقانونرجلويؤكد

الشزنالنموذجيمثللا!وأئه"محاكاتهتشحيلالعربيللأدبرفيعانموذجا

الاسلاميالعربيالأدبمصدركدلكيمثلبل،وحسبالامثلالأدبيللعط

.3()"...ابدعهاللىي

اسلوله"فيالقرآنروعة"عنيتحدثوشملرجاكهوآخرنرنسيباحث

لاترجمةأية"أنالىيشيركما"عالبصوتويتلىليقرأ"انزلوانه

فيتقرأهاًنويجب...بالحساسيةالمشبعةالدتيقةفروقةعنتعبَرأنتستطيع

M1عىاللهرصلمحد A%-اYعمدكرب!ة،الجزانرياكرامبمصبصانمعكالاضنرالد.النالنةالطهمة)ا

.(9591-القامز.ال!كيةالثركة،مصؤالحليمعبدوصدصزالحليم

(T)188صىنف.

(.A14.-!يروت.الأدابدار.دمثمْبةعنبفتربصة)53-25صالاصلامإنانية)3(
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نثؤهـلغلق.صياغتهوسمووتوتهبصلهتلوقمنلتتمكنبهاكتبالتيفته

وتتوهجقؤالافكارتزخرحيثالنفسفيمؤثرأسحرأوالسبوعالموسيقى

الروحيوسمؤالسحريسلطانهبنكرانأنأحدبستطبعفلا.نضاؤالصور

اللهكجلالملهماكان(وسلمعليهاللهصلى)محمدأباناشعارنافييسهمان

.)9(،وعالمته

انالترجماتبمقدورليسائهعلىيؤكدلكيآخرمكانفيرس!لرهـلعود

قطفتزهزفانهاالترجصاتفياللفةجصاليذيلاذ"اللفويةالقرأنثوؤتنقل

.)2(،الاصلينصئهفيالقرآنيقرأانيجبولذلك.جذورهامن

انهااعتبارعلىالقرآنلفة"أنالىسارتونجورجالامريكيالباحثوينئه

اللفةرفععلىالقرآنيساعدوهكذا...!داملةالتحديديه!اكانت،اللهلغة

.cry،المقاصدعنالتعبيرفيالاعلىالمثلمقامالىالعربية

شيللاكتاب"ثانهالكريمالقرآنناغليريلوراالايطاليةالباحثةوتمف

حجمذوفهوذلكومع،جامعشاملتعبيراتهمنكلا"وان"محاكاتهالى

ثم،ينبغيسااكثريالقصيروليسينبفيسااكثريالطوللليس،مناسب

ليس"وأنهوالأصالةيالتفردتتميزأئهانترىالاسلوليةضائصهعنتتحدث

التيالعصورمنإليناتحدَرالعربىالأدبفيالاسلوبلهذانطايفاثمة

عونايثاغيرمنيتثمانماالبشريةالنفسفييحدثهاللىيالأثر"وأن،سبقته

واحدمستوىعلىكلهاأياتهان.السليقيسموخلالمنبلاضافياوعرضي

وجرسها،نفسهافىتؤثرانبذلاموضوعاتتعالجعندماحتى.البلاغةمن

عليهم!الانبياءتصصيكررانه.إليهاوماوالنواهيالوصاياكموضوع

يكررهاولكنه4وتفسيرهااللهوصفات،ونهايتهالعالمبدءواوصات(،السلام

الىموضوعمنينتقلوهو.أثرهامنتضعفلادرجةالىمثيرنحوعلى

ال!مت.الدار،الأهرانيلؤاداحمصدمرابعة.عبدونغنبمترج!ة)31-03عىالعرليةالحناؤ1()

.(كاهـغكلون-التامز

.ه،عىننه)2(

-كيورت،ال!ماررمكط.نروخع!ركع!ب)38-37عىالاو!النر-رعاتليالنرليةالنتالة)3(
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وهما-معاوالع!هـلةالعمقعلىهنانقعاننا.لَحوتهيفقدأنغيرمنموضوع

فكيفتطببقاكاملابلاغيةصوؤكلتجدحيثعادةتجتمعانلاصفتان

،(وصلمعليهاللهصلىأمحمدعملمنالمعجزالكتابهذايكونانيمكن

ينئملاابياتثلاتةأوبيتينغيرحياتهطوالينطملمالليالأميالعرسوهو

.)1(،؟شعريةموهبةادنىعنمنهااي

عليهالله)صلىمحمداعلنهالديالحاسمبالتحدَىفاغليرىوتدكرئا

يسببالاستجابةعنوعجزهمهؤلاءوسمقورواالمشركينمواجهةفي(،وسلم

دعا(وسمعليهاللهصلى)محصدأأنمنالرغمنعلى"المطلقةاستحالتها

بسوؤالاقلعلىاو5(القرآنامثلمنبكتابيأتواانالىالاسلامخصوآ

كانواالساحروالبيانالبلاغةاصحابأنمنالرغموعلى...سوؤمثلمن

بضاهيأئربايباتيأنمنبتمكنلماحدأفان،العرببلادنيقلانل

عنعجزواولكنهم،بالأسلحة(وسلمعليهاللهصلى)النبىتاتلوالقد.القرآن

الشكلحيثمنكمالهجانبالىالكتابأنذلك.القرآنيالسمؤمضاهاة

.(T)،مادتهنيحتىوالمحاكاةالتقليدعلىمشنعأنهاثبتقد،والطريقة

الالاهرةتفحمنفىكَبهاملتونالسيرالبرلطانىالمستث!رقهـيرغل

القرآنيمنحفالذى"البشرىالوجدانفيالعجيبوتائيرها،للقرآنألاسلويية

مبادئمنمحتواههوليس،حياتهموت!ئ!كيلالناسقلوبتحريكعلىقؤ

ذا،اللفظيلموسيقاهوانما"أحاديبعدذاتبنظرةكَبيستنتجكماونذر،

منالشعرلقيوديخضعلموان،ألشعرثلفةالتواؤفيالنبوع!ت!لأسفاريتكلم

نطمفيالسحريشبهيكادمابالشعريعنىالمرءكانوأذا.وتافيةوزن

طوللةمنطوراتوتفتح،العقلنيصداهاويترددصدىتحدثحتى،الالفاظ

وينور،المادةعالمعنكشاىبهايحلقسموأالروحفيوتخلق4للبصيز

لدىالمَرآنيعنيهماهوبالفبطفذلكاالشعاعمنفجانيبفيضجنباتها

الضغصيةالتحربةهوليستصورمحضليسهذاانعلىوالدليل.المسلم

مابقدروالجماليةالفنيةضصائصهعلىيعتمدالاعجازمبداانول،فحسب

.57-56عىالاصلامعندلاع1()

.57صننه)2(
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.)1(الغزيرالفنىمحتواهعلىبعتصد

يجدالأيستغربفلا.الأخرىالمقدسةالكتبوبينالقرآنبينيقارنوهو

علىالقوةوهده"الضعوهـلةالشعرلةالصفةهدهمنشينا"منهااىفىالسلم

بقفاكيوالروحللعقلالصاعدةوالطفز،وتقوشهاالحدسيةالرؤيملكةتاييد

عالمفيالزائكالطواهروراءالكامنالواقععلىمحسوسةتبرلةخلالمن

صلى"محمدشغصيةتقفاذهنالكشىءكلهوليسطاانغير.المادة

منبروايط،يالقرآنلهانفصاملاارتباطامرتبطةنفسه،وسلمعليهالله

فىالعقليةللقلرةمكملة،الانسانىالحبيسبفهاالتىالحاؤالصشاعر

.)2(،لغتهفيالشعرلةوللجوانبتعاليمه

والى،الأحرىاللغاتالىالقرآنترجمةمعضلةالىيضيرانكَبينسىولا

تدماموقفهمفىكَبيجدالذينالاسلامرجالاتبعضمنالمعارضةلقيتانها

ثترجصةمقترناالأحيانبعضفييطهرالعرلىالنعنأنمنالرغمفعلى5يورؤ

علىيستندالموقفهدافان"اللفاتمنوغيرهااوروبيةأوفارسيةأوتركية

مستندة،عقلائيبشكلماحذالىححجهاتصوغمتماسكةشرعيةمحاكمة

ناوالوالَع.العلمىالعقلاليالشكلهذاعنيعيدةاعتباراتعلىذلكفى

ذا"الرفيعللشعربالنسبةالحالهيكصاأساسىبشكلترجمتهي!كنلاالقرآن

عنيعبرأنيحكنولا،العاديةباللغةالقرآنمكنونعنالتعبيربالامكانليس

0-OAPقبلطويلاتدرسأنيحبلفولةيراعةأومجازأوعطفكللأنوامئاله

دورأالنغمموسيقىفيهاتلعبصووكدلكالقرآنوفي.للقارئالمعنىينفقأن

القرآنالىيصفيالذيالشخصافكاربسحرهاتعد!رلهاتحديدهيصكنلا

ناايهيمكنلااخرىلفةالىالقرأنكلماتتاويلأنشكولا.تعاليصهلتلفي

.Cr)"الفخارالىالنقيالدهبوتحولبشوهها

،الاسلاماعتنقتالتي5كويولدايفليناللاديالالكليزيةالنبيلةوتذهب

!ميالشاركة.لللايينالعلمدار،ورناتهع!اسإحسان!رضة)256عىالاصلامضارفيراطت8(11

.،699!ه-يمروت.نرانكالنمزصة

.TOYصنف(2)

التباريالصكي.الباسيينالاطكلةمنباعاث!لب)31-03عىالاسلامليالحدثةاحمباهات)3(

9691032-!ررت.
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فالواقع"االلهكتابمعالبتةكرضهاتؤديلاقدن"نملرجمة01فىكَبملىهب

تعريفاهولاوصفاالقلملهيستطيعلاامر،اسلوسهوبديع.القرآنجملان

لفطيةموسيقىمنيهينعموما،وروعتهببعالهالترجصةظهبأنالمقررومن

راىالىالصدديهلاتشيروهي.)9(،الكتبمنغيرهافىتجدهالست

الحكومةكفلتةوأنسبقال!يماردرلكالدكتورالفرنسىالصستشرقطرحه

مالاالمزايامنالقرآننىيجدكانوالذي،القرآنسوربعضبترصمةالفرنسية

عزالغالقاسلوبفانهالقرآناسلوبأما"يقولحيثغيؤكتابفي!وجد

هذاعنهصدرالذىالكائنكنهعليهينطويالذ!الاسلوبانةلكاوعلاوصل

تدوشكاارتياياالكماباكئرانوالواقعوالحق.الهياالأيكونلاالاسلوب

الشتضرلنالمسلصينملايينعلىسلطانهوأن،وسحزسلطانهلتاثيرخضعوا

يالاجصاعيعترفونالمبشرلناحانبجعلالديالحدلبالغالسورسطحعلى

الىدينهعنالمسلصيناحدفيهاارتدمحققةواحدةحادثةاثباتامكانلعدم

..متجانسمنسقاتساقفيجزالةيفيضاللىي...الاسلوبهلىاانذلك،الأن

منكانلذلك"العرليةاللغةيفقهسامعكلنفسفيالعصيقالاثرلفعلهكان

البديعالنثرهلىاتاثير(نقل)المرءيحاولأنيثمرلاالذيالفائعالجهد

.)2("...اخرىبلنةبمثلهيسعلماللىى

المستئمرقعنتقتبسهامقارنةكويولدتجرلىالقرآنيالاسلوبتفرْدولصدد

وكبارالفربمثقفيرأيعنتماماتعبرنظزوجهةأنترىجوهونسون

مشكوكامروهو،شعراالقرآئي()الأداءيكنلم"اةايقولحيث،مفكريهم

اعطمالواقعفيفانه،غبرهأوالشعرمنبائهالمر.يقولانالصعبومنيه،

!دموعالةموعطةليسهوثموصفا،ولاتادلخاليسذلكالىوهوالشعر،من

فلسفيةخطباولااكعيرأوقليلشءفيالبوذيينكتابيشايههوولاالجبل

فيعالمياكانوان،القلبمنيخرجالنبؤصوتولكنه،افلاطونكمحاورات

الاصقاع،كلفييرددانهحتى،وأياتهسوؤمختلففيالمعنىبعيد،جملته

.(،399كبروت.الأملبةالصكة،انصرأوع!ركرج!ة)111صالدعنالحث1()

.391-291عىننه)2(
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.ا؟(،العسعليهتشرقثلدكلنيدهـلرؤ

القرآنفيصف.أيضا.الاسلاماعتنقالذيكودليامالانكليزيالمفكراما

كتابأيلغ"يهموحىكمابأئهعنالنظروبصرت،العلمىالوجهمن"يانه

)2("الباهزيالاستعاراتودفيضالساميةيالمجازاتيتفجروهو...الثرقفي

Popualrالعامةالمعرتدائرةفيعنرانهالىهـشبر Encyclopedia

في،جاماافصحمنبأنهامعتبرةالقرآنلنةان"يأتيكمانصْهانبلةعلى

تقليدبلاياقياالبراعةوجمالالانشا.محاسنمنفيهمافان"العرليةاللنة

.31(،مثيلودون

اجالفمن"حكمةكتابهو"القرآنهذابانالقولالىكولليامهـلخلص

وتدر%الاعجازمنفيهارمااساليبهبداثعفيالنطرواممنفيهاعتباؤطرلى

ازاالعصرهذافيمقولكانهسنةوعشرونوثلاهلمائةالفالزمانمنعليهمر

يرىكانأنهوكما،يالتمامللمراممفيدابحازومع،م!تنعبليغسهولتهمعهو

بلاغتهقذ!رتالكتابةصناعة،واسلولالهجةظهوؤزمنفيللكلاممطاكقا

مصاقعاعحزتقدوبلاغتهفصاحتهفانربالجملة.مزاكاللعقرلولمحهرت

Mوالأخردنالاولبنءفصحاوحبرتءالبلنا I.

نجدهفاننا،لاندورومالمعروتالانكليزيوالفنانالمفكربلفنامااذاحتى

نأمناليهمالمحناالذينوالمفكرينالباحثينمنعدداعلنهأنسبقمايؤكد

عملايكونأنالجمالىالمستوىعلىبكاداخرىلغةالىالقرآنترجمة

الايقاعية.طاقتهبكاملالقرآنترجمةمهحةأنمنثسبب"وؤلك،مستحيلا

نعرتلمفاننا،العلمالىالشاعرلةيجمعرجل.عنايةتتطلب،اخرىلنةالى

.المحمديالوحيروجمنشيئاتتلقفانا"ستطاعتجثدةترجصةتريبوتتحتى

الأصلبجمالالاحتفاقعنيعجزوالمالاوائلالشرجمينمنكثيرأانوالواتع

.(3591كيروت.الأهيةالة0انصراوعمركرت)129-191صىاللهعنالحث1()

.(7918التاهرة.تيةمبت،ضباس!د!)021-؟99عىالاصلاميةالعتيذ(2)

.%،.-913صننه()3

LI)عىاورسةملصا.أمدصالعنالأبركةأححنy o - v r(الر!!ة.مطعة،الرعانيمعرولىثربصة

.(!rr.1-دينما
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جعلت1درجةالىألاسلامعلىبالحقدمفعمينذلكالىكانوابل،فحسب

فيلقرآنسكنةترجمةافضلحتىولكن.والتعرضىيالتحاملتنو.ترجماتهم

الوجهعلىالآسرالموسيقيالسوربايقاعتحتفظانلاتستطيعمكتوبشكل

كلصاتروعةمنشيئايدركانالنربييستطيعوليس.الم!لمبهيرتلهااللي

.)1(،الاصليةبلفتهمرتلةمنهمقاطعيسمععندماالأوقوتهاالقرآن

برغمايقاعياترأيطاالسورقصاراياتبين"يأنالقولالىلا.لدوويمفي

الاصلفيتتلىالسورسماعانالحقرفي.نظاميوزنأيماثمةليسانه

التنولماوالسحرباثرشبيهااثرأالمرءنفسنييخلفماكثيرا،العربي

ناالمرءعلىوبتعبنجهيرصوتفييتلىانبالقرآنارلدلقد.المنناطيسي

اللهكلمةولوصفه...قدر.حقولقدؤحكماعليهيحكملكيمرتلايسمعه

ايما،بساطةبكل،ثمةيكنولم.محاكاتهالىسبيللامعجزأكانالحقيقية

.)2(،مثلهمنشيء

الاسبانيالكاتبعنراياارنولدتوماسسيرالانكليزيالمستشرقوينقل

فىصيغقدالقرآنأنفيهيقرر"الاصلامضدبتعمبهعرفالذيعكا!أولالفار

تراءتهإلأيعهملمالحسيحيينأنحتى،الجحيلالبليغألاسلوبهذامثل

.)3("...بهوالاعجاب

يكونيكادبلاشيرالفرنسىالمستشرقأنالىنشيرأنالأأخيرأيسعناولا

وس!بب،الموضوععنعطا:الكريمالقرآنمعتعاملراالذينالنرلييناكثرمن

كتابيهفيوبخاصةاكثرالقرآنمنيقتربانبمقدوؤكانبالعربيةتخصصهمن

افردناوأنسبقواذ1(القرآن)و(العرسالأدبتاريخ)المعفرونين

القوللاعادةمبررنلا،المكانهداغيرفيبحثاالكريمالقرآنعنلمقولاتإ

.51(البهالقارئبإحالةمكمفبنفبه

.(!روت-7791لللاكنالعمدار.العلكيفبركربعة.الثانعةالطحة)36-37صوالعرللاالاسلام(9)

.267-692صننصه2()

النهضةميهب،ررلالىسنارواصمصنوكمليقكرت.الثالفالطعة)167عىالاسلامالىالدر))3(

.(1791-هزلتاا0لسريةا

UIالأخررالرجهالاطم)كتابمن(للإعبازالأخرالرب:*ضير):!نرانولشعرالناعىالحثانكل

062(الننرقبد)(،ت!را:ال!سللنِهـر
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فيهيقولونالمسلمينغيرسنجدفاننا،المضمون"الىجئنامااذأحتى

نقسمهاأنالىوإبفاحهاالمعطباتمسارتحديداجلمنوسنضطر،الكثير

عندالاخرىفيونتفللمضمونالعامالتقويماحداهافينتناولعدةمقاطعالى

ثالثمقطعوفي.العقلومعطياتالحدبثالعلمنتائجولينبينهالعلاقة

اخيرأنخلصلكيالاخرىالدينيةوالكمبالقرآنبينمقارنةنطروجهاتسنتايع

الله.كتابعنتصخضتالتىوالعصيقةالمغتلفةالتاثيراتالى

بوازارمارسيلالنرنسىوالفكرالقانونرجليبدوحيثالعامبالتقولمولنبدأ

مقارلة.غزا:الموضوععنكتبوامناكرمنواحدأ

اللهبينوهو...الحماعةقلبفيحيكلام"بأنهالقرآنيعرثانه

لأنه،جدوىذيغيركهنوتيتنطيمأييحعلالذي"الوسيط"والانسانية

ونظامروحيمرشدانه0)1("أساسياالهاموينبوعاصليامرجعابهفرضي

لأنه،والزمنىالروحيبينالفصل"يرفضوهو)2(،معادنيوىوقانونخلقي

موقوتاتعليماأومرحلياكتاباليسوهو.cry،اجتصاعيونظامدكن"

الخالدةالشركعةيحط،العكسعلى"إنه،االجاهليةعرباخلاق"لاصلاح

كلفيالاجتعاعيةوالحاجاتالبشريةللحقانقوالعطابقة4والكاملة

هـسثليحملوهو"بتبدلولايتحوللاالذيالنهائيالكلام"وهو،)،(،الأزمنة

وعقله،وفطنتهالداخليةالائسانعواطفمخاطبةعنتغفللاالتي(الشريعة)

الا!لسانبخاطب"والقرآن.)5(،دؤطمعنولاجهدأفبهبماالتقئدوبتطلب

قدمنظورمناليومىوعمله-سئئةامكانتحسنة-مشاعزاعصق:بكلئته

فيالزاهـدةححر"وهو)6(.،.!.(التطبيقيالنفسعلم)الىنسبتهنستطيع

.52صالاصلاماناضةا(

.602-502صننه2(

.602صننه3(

.901عىننه!أ(

.6!هعىنف(!ه

.127عىننه6(
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لأن(الفيبي)الماورانييمفهومهالانسانيصفلاانه.الاسلاميةالاخلاقية

كحدد"و،اتباعهكنبفيكسلوكيامرهولكنه،وحدهاللهأمرمنالروح

سواءبواجباتهويعرئه،الحياةحقولجميعفىالمؤمنعلىالشرتبةالموجبات

ونفسانياروحيارداولللمؤمنينيوفر"و")؟(المجتمعئحواواللهنحوكانت

يمَذماذ"يسهم،للعالمالقرآنمفهوم"فانواخيرأ!)12دينيجوهرذاوقانونيا

المجتمع،بنيانرصنفي،للهالتبعيةفيومتوازنمتناسقكلأنهاعلىالخليقة

")3(.الحقيقيمكانهائسانكلفيهيتبومئطاماالصؤمنينتبثعيفدواذ

بخاصة،الأجنبى،القارئتشحالكرلمللقرآنتقييماتءازااذنفنحن

بالفينوتركيزبدقةصيغتقدإذ،اللهكتابعنوموضوعيادقيقاتصورأ

وقيممرتكزاتعلىواكدت،القرآنيللمضونالأساسيةالصلامحوتضشت

بينيالارتباطتتعلقالتيتلكولخاصةالعلمائيالفربيالعقلعننذتطالما

المضونبهايتحيزوالتيالتاثير،علىالشواصلةالحذهلةوالقدؤالديني

القرآني.

لأنه،اللهكتابعنالأخرونيقولهماوتحليلشرحبصددلسناهناونحن

نطيلاننحاوللنفانناثمومن،عينينذيلكلمفزأهعنيكشفيئنواضح

الاساسيةالمؤشمراتاستخلاصمحاولةفي،فعلنامماياكثرالقارئعلى

الأخرون.يقرلهماولنتابع"الرجللمقولات

وسلم(علبهاللهصلىأمحمدمعجز"القرآنأنالىبشبردرمنفم

يثيرانهذايومناالى...تزاللاأبحاثهوقؤالمعجزاسلوله"وأن"الوحيدة

محصدكان"ولقد"العابدينالأتقيا.منيكونوالمولو،يتلونهمنساكن

هذاوكان،بصثلهيأتوابأنوالجنالانسيتحذى،وسلمعليهالله"صلى

%20عىالا!مانانية10 ، % E.

.922صننه)2(

.61،عىننه)3(
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العليرئهذلكعلىيساعدهمالمالمعجزاتاجتراحعنعاجزهلابوصفهفهو

شيءكلعلمهاوصعالتياتاللىغيرعنينبثقأنيعقللاالقرآنان.القدير

.)1(،والأرضءالسصاني

ذلكللقرآنالالهيالمصدر-فاغلبريتلحظكما-بؤكدآخربرهانوئمة

وقفناوأنسبىَمساْلةوتلك.cr)تحريفأوتزويرأيدونهوكمابقينصهأن

المبحث.هذابداياتفيالتوثيقيةحدودهاعند

العربيةالعلومدرستالتيليختنستادترالسالدكتوؤالالمانيةالباحثةأما

القرآنى،للصضحونالسياسىالمنطورعلىتؤكدفانها،!دئبعنوالاسلامية

السورنسيجفيحضورأواكثرهاأهصيةالقرآنيةالمعطياتأشدمنواحدوهو

وكتابدينيكتابهوحيثمنالقرآنعمللادراكالضروريمنانه"والأيات

اساسابظلأنبمكنالفرآنأنبؤكدحبنالمسلمصدقندركان،اجتصاعي

صلى)النبىفان.الحديثال!جتعمشكلاتتعالجالتيال!عقدةالحكملأداة

الالهيكمالهفيالإلهبينالاتصالحلقةهوالقرآنأنيرى(وسلمعليهالله

وان.الإسمانالكبرىوأيتهاالردانيةبفيوضهفيهايتجلىالتيخليقتهودين

وبينالالهيالعالميينوالتنسيقللتقريباللهبشينةيعصلأنالاشصانواجب

تتجرعهانسانيةتتولاهأنال!طلبهذأبهيدركماوخير،والشهادةالغلقعالم

بالضعيفوالرحمةللجميعالعدلاوامروهي،والزمهاالالهيةالاوامراعمق

لتحقيقالا.س!انيدفىاللهيضعهاالتىالوساثلهيوتلك4والاحسانوالرفق

.)3(،مصدؤعنكذلكومسنولأعصالهعنمسؤلثمفهو،نجاته

الموضوعفيبدلوهمأدلواويريطانباامريكافيأبضاالانكلبزالكئاب

فيه.كلم!هموقالراالعذبماثهمنالكثمرواسمقوا

السواءعلىوالتشريعيةالمعرفيةالقرآنشموليةايرفنجيلحظامريكافى

.58-57صالاصلامعندفاع)1(

.95-58صننه)2(

الالناش.الكعابدار.الثانيةالطبعة910عىالاسلامعندتالما:العتادعن)الحدثوالعمرالا!م)3(

.(6691-كيروت
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يالتثيدهنالكيأنالقولالىيخلصثم،رسالتهصدقعلىدليلأقومالتحذ!

)1(.،نجاحهوعظيمنفو"سئرعنبيبحثأنيجبما"

محصدرسالةصدقعلىدليلا"يعدالقرآنانبدوؤيؤكدكاستريدي

التىالأسرارمنسرأهدايومناالىيزاللا"وانه،...وسلمعليهالله)صلى

منزلبانه!صذقمنالأالمكنونالسرهلاغوربسبرولن4طلاسمهافكلعذر

.)2("اللهمن

اللهصلى)محمدسبقواالدينالانبياهمعجزاتان"دينيهايكينهـلرى

للنسيانمعرضةودالتالى،وقتيةمعجزاتالواقعفيكانت(وسلمعليه

(النالدةالصعجز):القرآنيةالآياتمعجزنسمياننستطيعبينماالسركع

كلفىالمؤمنعلىاليسيرومن،المستمرومفعولهادائمتاثيرهاأنوؤلك

هذهوفى.اللهكتابنيتلاؤثمجردالمعجزهذهيرىأنمكانكلوفيزمان

ذلكاالاسلاماحرؤالديالهاثلللانتشارال!ئصانيالتعلبلنبدالمعبز

لالأنهمأو4الفرآنبجلهونلأنهمالأوروببونسببهبدركلالىاللىالانت!ئ!ار

)3("دقيقةغيرأنهاعنفضلأيالحياةتنبضلاترجماتخلالمنالأيعرفونه

عليهاللهصلى)محمدمنتاتيالخارقةالآياتهذه"إنهل:!تساعلوهو

نإ(كلا":يجيبثم"؟المعرنةمنحطاينللمالديالأمىذلك(وسلم

بانالاعتراتمنمناصلاوأنه،محمدعنيصدرأنلمستحيلالقرآنهذا

.)"(،البئناتالأياتتلكاملىال!يهوالقديرالعليالله

فهوللقرآنالمعرنيالمضمونعنرسملرالمعاصرالفرنسيالباحثوشحدث

طلولقد،المعارتجمبعخلاصة"يتضمنفانه،دبنيكتاباًئهفوق"

كتابوحدهفيهشكلالديالوقتالىللقراءةيتخ!كتاباولطوللا"زمنا

الدينىبينوتوحيدهالقرآنشموليةعنيتحدثكما.)5(،والترليةالمعرفة

.028-927صمصدحماة)9(

.02صوسرانعخراطر:الاصلام)2(

.189عىاللهرمرلمحط)3(

-.121صننه)،( % r.

.،هصىالم!س!ةالضاؤ)5(

http://www.al-maktabeh.com



والغرلمفةوالبؤسللشرورنضه،ال!طلومينبيدوآظه4والقانونىوالاخلاقي

والقانونالدينىالقانونبينماهـلربطاالقضايالجميعالحلوليبدالقرآنإن"

البؤستغفيفوالى،الاجتماعيةوالوحدة،النظامضلقالىوش!عى،الاخلاقي

بالبرولوصى،المستضعفينبيدالأخدالىيسعىائه.والخرافاتوالقسؤ

للتعاونالتفاصيللأدنقواعدوضعالتضرلعدائرةوفي...بالرحمةولامر

تجاهنردكلسلوكحذدالأسزميدانوفي،والمواهـلثالعقودونطم،اليومي

وهده)1("...الخ"وال!لبسوالصغةوالحيواناتءوالارقاالاطفالمعاملة

دينيقانون"بانهاللهكتابفيمف،أيضا،لولونيلحطهاالقرأنيةالشصولية

.،)2(واجتصاسوسياص

سيدئويقولاليهاويدعواللهكتابيؤكدهاالتيالخلقيةالقيموعن

بمحبةتوحيلاصفحةالقرآننيتجدلا":المعروتالفرنسيالصستشرق

بالسلوكالخاصةالقواعدتلكخلاالفضيلةعلىكبيرحثونيه...للهث!ديدة

عنوالصفحالمقاصدوحسنالعواطفتبادلالىكبيزدعو-ونيه...الخلقي

يكونقدالذئبأنالىاشاؤوفيه،والفضبللعجبمقتوفيهاالشتاثم

وتحرلضاالكانرينمعحتىبالعهودالايفا.علىحفنوفبه5والنطريالفكر

لا،اليهميصيثونلمنالناساستففاروعلى"والتواضعالجناحخففىعلى

صفاءلاثباتورشداحكمةال!ملوءالجامعةالاقوالتلكجميعويكفي...لعنهم

.)3(،000شيءكلأبصرانه...القرآنفيالاخلاققواعد

إلأنىبينالقرآنيالنمنفيالمعجزالتوازيذلكبلاشيرهـللحظ

نإ"منهوالتحرزبالتارلخالارتباطوبيناوالدانمالمرحليبين،والصتقبلي

أعلىالىينزعفهو،التارلخمجالعنبعيدآخرمجالفيواتعالقرآنيالنصْ

.51صال!كبةالحضاز)1(

الثالف.البعة،،7ص9جز.العركيةوالحضاؤالا!م:عركردعصدعن)للحربالاولىأتنج()2

.(اNIA-الفاهر-،والئروالنرضةالنالعفلبنة

الركية،الكباحباهدار.زعبترعادلكربصة)99،001،171-98،89صالعامالعربثا!صخ)3(

.(8،91-الماهز

31

http://www.al-maktabeh.com



التفتتلطادتيالطهدةالثنانيةهدهانوالواتع11(،التارلخحئزفييقائهمع

فىوأرتباطاأهميةالقرأئيةالغصانصأشدمنواحدةلتمثَلالباحثوناليها

تتعاملشاملةإلهيةرفلةحصيلةباعتباؤالقرآنيالمضمونياعجازنفسهالوتت

تتفلفل...والمطلقالنسبيومع،والدائمالموقوتمع،والكلىالجزئيمع

باتجاهالأعلىصوبمصفدةنفسهالوقتنىوتتجاوزهالتارلخشرايينني

تأسرهاولاالمحدودةالمرحليةالتارلخلمقولاتتخضعلاانسانيةسصتولات

.النسبيات

والجزنباتالتفاصيلمنحشودألرأيناالنزولأسبابمتابعةحاولنالواننا

تارلخية.قيمةةاتتكونانتستحقلاقدالتيوالشخصيةبل،التاهـلغية

،الفراغفيتتخلقلا،واقفيتهامنبسبب،القرآنيةالتعاليمفانذلكومع

الواقعةبهذهثرطياتقترنوالترلويةالتعليميةالنظرياتأحدثوفق،هينما

لامطلقاتعليماتكونلكيمنهاتتحررأنتلبثماولكنها،تلكأولحنظوؤ

حركةعنهتتمغضنمماوجزثياتوتاثعتاسر.أو،مكانأوزمان!حد

هدابحققأنوذكاهلماحيةمنامتلكمهصاإنسانب!قدوربكونولن"لتاريخ

يكون(أنيجبأوبمكنوماكاثنهومايينالعحيبلوفاق

النصساويالمفكرأليهاأشاروأنسبقالتيالميزاتياحدىيذكرئاهداإن

اعمالأعنهوتدمالاسلامألىانتمىالذي(اصدمحمد)ثايسيولولد

ثصوؤالآنعرنتلقد":الدينهذاعنكعبماادقمنتكونتكاددرا!عات

منبهموحىكتاباكانيديفيبهعمسكاكنتالذيالكتابأنالبدلتقبل"

ترنا،عث!رئلاثةمناكثرمنذالانسانيديبينوضعأنهمنفبالرغم.لله

المقعد،هذاعصرنافيالأيصحاناالامكانيكنلمشيئابوضرحتوقع،نه

التكاثرهذاولكنوالأزمنةالعصررجميعفيالتكاثرالناسعرتلقد.لألي

نأوالىالاشباءامت!الىا!ئشياقمجرديكونأنالىقبلمنق!ينتهلم

مناكعروغدأأمسمناكثراليوم...آخرشىهانمارؤيةحجبتملهاةصبح

فيعاشانسانمنانسانيةحكمةمجردبكنلمهذا)2(أنعرفتلقد...يوم

.9،ص2.بزالم!سا!دبتاهـخ(9

.الفىشالترنأزمةعنكاعبازتعنرالتيانكانرصالىثميرأ(
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هلىامئلعلىالانسانهذاكانفمهصا.الناثبةالعربجزبزفيالبعبدالماضي

بهيتميزالدييالعدابيتنباأنوحدهليستطيعيكنلمفانهالحكمةمنالقدر

صوتمناعالمصوتالقرآنمنليينطقكانلقد.العشرونالقرنه!ا

.)0مصد"

يخاطبكيفعرتالديالقرآنيالأسلوبعلىأيضاينطبقالتوازيهلاان

قادرذاتهالوقتفيوهو،الاع!اقحتىوبهرئم،الميلاد!السايعالقرنعرب

الخامسوالقرنالعشرينالقرنفىتارنيهلدىنفسهاالهؤاحداثعلى

.&cالقدرةهدهفنيةأوأدبيةقطعةاوماقصيدةتمتلكفقدا1والعشرين

تاثيرأيكونوأنيعدلاهذاولكن،الزمنيةالمرحلةعنالنطريفضالتاثير

تماما.يختلففانهالقرآنيالتاثيرأما.موقوتاكونهعنفضلاصرفاجصاليا

فاذاجديدمنتركيبهايعيدثمالجذورمنيقتلعهاالبكاءحتىالأفئدةيهران

عليهاكانتماغيرعلىبُعثتوكأنهابالكليةجديدةشخوصباصحابها

كثرفهم،المعجزالكتابهذامضمونيةعن،الآخر"تالهماالىلنرجع

شارحين.أومحللينمنهمواحدكلعندنقفأنحاولنالوالسرىبناوسيطول

وأن،القرآنهيالعطمىالاسلاممعجزأن"ترىالابطاليهناغليري

في"والمحاكاةالتقليدعنممتنع"وأنه،)2("مطلقبيقينتتفف"أنباعه

ببعضثنبؤأ،كثيزاخرىاشيا.جانبالى،فيهنقرأفنحن".ومادتهاسلوله

بوجهمجهولةكائتولكنها،قرونمنذحدثتلوقائعووصفا"ال!ستقبلأحداث

دينية،مختلفةعلوموالىالطبيعةنراميسالىكثيرةاشاراتثمةإن.عام

ذكاهالناساكئرتعبزالمعرفةمنواسعةذخائرعلىثصةنعيإننا.ودنيولة

نأللقرآنيمكنلاكلهاالأسبابوله!ا.السياسةرجالواقدرالفلاسفةواعطم

عنثعيدجافعجتعوسطكلهاحياتهقفى،مثقفغيررجلعملمنيكون

الرجالسأئرمثلرجلاالأليسأنهعلىدانمااصررجل،والدينالعلماصحاب

1-328عىمكلةالىالط!مق()1 M5691-ييروت.لللاممبنالعلمدار،الحلكىمفرترضة).

.57-56صالا!معندفاع)2(
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دانالطاهرةيف!ئروهو،،القوانينبميع"و،ثىءكلهرى"يانهفيدفه

فانالنلقيةالقيممستوىعلىاما.)1(،السصادبةالكتبخاتمهو"القرأن

.)2(،سامبةأ!لاقبةملاهبوالىءوالصفاالرصةالىيدعو"القرآن

نا"تؤكدأخيرأالاسلامأعتنقتالتييوترديبوراألامريكيةالصحفية

الىرهدايتهبالاش!انالنهوضعنالمسئولهوالكرسمللقرآنالالهىالصضون

.")3(عصركلعلىتنطبقالتيالصعرفةهذ.،الخلقمعرفة

أكضا.للاسلامانتسالد!،المشهورالامريكيالمفئي،ستيفنزكات

المندهش،الفنانوشنوية،قلانلككلمات،القرآنيالمضمونايعادعنيحكي

الرجليينالعلاقةوعن،الزواجعنالكميريقولالقرأن"الكمرتعنيولكنها

.)،(،تقريباآخرموضوعايوعن،وال!رأة

الئلاثينذى(الحضاؤقصة)كتابصاحب،المعروفالمؤلثديورانت

يتميزتاثروهو،اليهتنتميالتيالأمةفيالقرآنتاثيرعنيتحدث،جز!ا

يستشير"اللهوكتابترناعشراربعةفمنذ.والامتدادوالعمقيالئ!مولية

ومنذ،"الرجالمنالملايينمئاتقرائحهـلشحد،اخلاقهموبشكل،ضيالهم

غموضا.واقلط،العقاندأسهلالنفوسفييبعثوالقرآن"قرناعشراريعة

والكلهنوتيةالوثنيةمنتحرزأواكثرها،والطقوسيالمراسمالتقئدعنوأدعدما

وهو.والثقافيالاحلاقيالمسلصينمستوىرفعفىالفضلاكبرلهكانوقد.

علىوحضهم.الاجتماعيةوالوحدةالاجتماعيالنطابمقواعدفيهمأقاملىاللى

ومن،والاوهامالخرافاتمنكثيرمنعقولهموحرر،الصحيَةالقواعداتباع

الكرامةألاذلأءنفوسفيودعث.الأرقاءاحوالوحسئن،والقسوةالظلم

التاهرة.الصمارردار،الن!رطليحنقكلوكعليقكربصة.الثانةالطيعة)72صمصدصعاة)9(

6691).

.03،صننه)2(

cry8/139اطمرارناءرجال:الئيعرلات.

.01/309نن!ط)،(
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لمالشهواتعنوالبعدالاعتدالمندرجة...المسلمينثينوأوجدوالعزة

.)؟(،الأكيفىالربليسكنهاالعالمبقاعمنيقعةايةفينيرلهايوجد

فانه،الأمريكيةأوهايوجامعةفىالتارلخأستاؤفيشرسدنيالدكتوراًما

وتثقيف،ترليةكتاب"فهو،وتكاملهاالقرآنيةالصعطياتشموليةعلىيؤكد

عليهايحثالتيالفضانلوان،والشعائرالفرانضعنكلامافيهماكلوليس

هدايةوتتجلى،الأخلاقموافلنفىوأرجحهاالفضانلأجلمنالصلمين

.)2("أوامزنيتتجلىكمانواهيهثيالكتاب

عنيتحدثونوهموالمفكربنالباحئبنمنيالعديدكذلكنلتقيي!لطائيافي

كتالهأندامماالاسلاماعتنقدبعضهم،دبنهعلىطلبعضهم4اللهكناب

.الكعابهذاهووهاديهومرشده

النصرانيةالرفلةعلىيرؤاالإلكليزالمستث!رقينئميخ،كَبهاملتون

علىتثيدأ،عموماالاسلامفيولا،الكريمالقرآنفيترىلاالتيالقاصرة

نا-كَبيقول-أحدرأىفاذا"النصرأنيةتمارسهالذيكذلكالخلقيةالقيم

وسقناخطأهالقاطعةيالحجةلهأثبتناكثيرغيرالغيرفعلعلىالقرآنالحاح

تولولمأنالبرليساالعطيمةالأيةتلكفيللبرالشاملالتعريفذلكاليه

الآخرواليومياللهامنمنالبرولكن،والمفربالمضرققبلوجوهكم

واليتامىالقرلىؤويحئهعلىالمالوأتى،والنبيينوالكعابوالملائكة

،الزكاةوأتىالملاةواقام،الرقابوفيوالسائلينالسبيلوابنوال!ساكين

،البأسوحين.والضرلمالبأساءفيوالصابرينعاهدوااذابعهدهموالموفون

.)3((المقتونهمواولئكصدقواالذيناولثك

،أبدأثاهداللهأنأخيرأالمؤمنيدركحين،الحقالايمانتاجاذنفالبر

.)"("واعمالهافكاؤكلليلشهووششجيب

التالعفلنة.وأح!نيدرانمح!دكربط.الثانطالطهـما961-68عى'11بز+،الحنار)لمة(1)

.(6791-691!أالتامرء.والروالترجة

.(،5صالا!معندنالما:العتادعن)الا!لاميالحصرنيألاو!الئرق)2(

.177الأ!ة.العتزصدا)3(

،25عىالا!مضا:كلوراسات(ا،
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ولعد!لنفسهاتحتكرلأنالمحرفةالنصرانيةتميلأيضاهناهاحيث،الد!نبة

للتحردةألاصيلالبمديشحالذىالوجدائيالننيمثلهاالمغرفةالأديانمن

التيالمفرغةوهياكلهاوالتث!ريعاتالتعاليمجفاتعنيهاريبعد،الدينية

نيوجدانياأوروحياخصباالذاتتمنحلاتدولكنها،الجصاعةئ!ؤونتنطم

ميدانفيمباشزحيةلتجربةصجل"يردكَب،القرآن...إناللهمعالتعامل

العامة.الحياةبثؤونمتصلوآخرمطلقواحد:طرفينذاتتبىية-الألوهية

التجربة.تلكفيبنصيبايةخذمنليت!كنصياتهبنطمكيللصخلوقودعؤ

فحسبيفكزلاتعاليمهروحليسكنهوش!عيالقرآنأوامرالعسلميتبعوحين

ومنالحدسيةالرؤىمنشينا!ستملكأنيحاولفانه،أيضاوروحهثقلبهول

عينيهفيهـدعطم.(وسلمعليهاللهصلىأالحبيبللرسولكانتالتيالتبرية

منث!عبةالايمانه!ايكنلمولو.اللهكلامبائهلأيصانه"فيهآيةكلمغزى

والاستبصارللاكامحيمنبعهوحيثمنلديهقيشهتناقصتلصاعقيدته

.1()،الدبني

الجزئى:معروتهوك!اطرفهامنثالمصالةامسكقداللهكمال!فانواذن

الىالمؤمنتقودالتيالروحيةوالتجرلةالأرضيةالحياةشؤون...والصطلق

البشرية،للتجربةتجزيئاتكونأنتعدولاالنصرانيةفانوازن.السماوات

أرضيةعلى،البشريالوجدانتفذيةالىيسمىالذيالدينىيالموقفوجنوحا

.والحراحبالذسادمثخنعالمفي...والتناقفاتوالضنوطبالثروخمترعة

سيصيبهلأنهالدينيالتحققمنالوجدانيمكنلنطا...يكونلنوهذا

شطرين!وسيثطرهبالازدواجية

هذافييتوغلالكبارالمستشرقينجيلآخربشلالذيواتمونتفمري

االعقيد-يعتبرالقرآنإن.آخرباتجاه،والدنيويالدينيبينالقرآنىالتوازن

الظواهرساثرعنهوتمخضعلبهتقومالذيالأساسهيللعالمالدينيةالرؤيةأو

.25،عىالا!مضازلىدراطت(1)
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هالاشكالمنيشكل،بلتقيوطهلا،الأسبابوسببالأ!سىاسنانها.والبنى

دينيةأسبابنتيجةالعصرتلاقليعتبر"راتبقول،القرآنإناكَبسلفهمع

تقولمهايمكنلاوانهوالاخلاقيةوالاجتماعيةالاتتصاديةالأسبابمنيالرغم

حكمةنيالشكالجراةل!نوانه.شيهكلمثلالدينيةالوسائلباستغدامالأ

")9(....(وسلمعلبهاللهصلى)محعدجهدلنباحنطرأالقرآن

كلهجهدهصرف(وسلمعليهاللهصلى)الرسولأنكيفجيدأنعرتونحن

العقيدةتاكيد:واحدأمرعلىعاماعشرالثلاثةذكطالمكيالعصرعبر

واقامةالتشرلعيءالبنايبدالموأنه.الجاهليةالعقائدصائروتدمير،الجديدة

اصحابه.نفوسفيواينالهوعمتهالأساسسلامةضمنأنبعدإلأالدرلة

فلنستمع،النصارىالانكليزالصستثرقينمناثنينالىأشرناقدكناواؤا

عنيقولهأنيريدالذيما،كولليام:للاسلامانشمنهمواحدالىكذلك

.القرآن

بينتناغمومن،شصوليةمناللهكتاببهبتميزماعلىبالتثيديبدأانه

والمذاهبالمحرفةالأديانوضعتالتيالثنائياتتلك.كافةالثنائيات

تعلنأنالىوقادتهابعضهاعنفعزلتها،والمتارشىالحواجزبينهاالوضعية

ثم...الانسانسوىضحيتهايكونلنالتيالحربتلك،بينهافيماالحرب

على"احكامهتقتصرفلم،الوفاقهـسيدالاقتتاليوقفلكياللهكتابجاء

شاملقانونوهو،الاسلاميللعالمالعامالقانونإنه.والدينيةالأدبيةالفرانض

هوثم.والجزائيةوالجنائيةوالقضاثيةوالحرليةوالتجاريةالمدنيةللقوانين

الحياةأمورالىالدينيةالأمورمنأمركلمحوؤعلىيداردبنيقانون

كلحقوقالىالرعيةحقوقومن،الأبدانصخةالىالنفسحفظومن،الدينولة

الفضيلةومن"الاجتماعيةالهيئةمنفعةالىالذاتيةالانسانمنفعةومن،فرد

.000021(الآخرةفىالقصاصالىالدنياهذهفيالقصاصومن،الخطينةالى

.(تا!صخطرن!روت-د!ما.العص!كةالكتة.كركاتضعهانكع!ب)135عىمكلأليصد11(

.123-122عىالاسلاميةالعتين21(
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أمعناإذااننا":فبقولالفرآنبةالنصبصةهذهعلىتثبدهكوللبامبواصل

جامعاتبدهالبليةالحكممنعليهاث!تطوماالاحكاممنفيهماالىالنالر

ناهيانراهوكذا...أخلاقهوتهذببوكصالهحياتهنيالبشريحتاجهمالبصيع

وكم...الاخلاقومساوئالافعالمنوتبحهخسرانهالعديدةثالتباربثبتعما

يضمنوما،الملكوعماؤالمدنبسياسةيتعلقماأيضازلكعدامافيه

يالفعلالمظيمةمنافعهاظهرتالتيالجليلةالاحكاممنوالدعوةالآمنللرعية

بعين"القرآنيةالاحكامتأئلنانوهكذا.)1(،القولعنفضلأوالتبرلة

الحياةالى،كوللياميؤكدكحايقوده.وحذيةبصدقمعهاوالتعامل،البصيؤ

.)2(،انسانكلاليهايطمحالتيالسعيدة

النضجوتزايد،الزمنمرورأنحقيقةالىيشيرأنكويليام"ينسىولا

والحقائقالصبادئلصالحجميعاهيالحعرفيةالخبراتوتراكمللاثسانالعقلى

ودقانقالحكمغوامضمنالعاليمالقرآنفيفكم"القرآنش!لهاالتيوالقيم

فيوالسبب،اليومحتىغوؤيسبرلمبلالمعرفةحقيعرتلمماالمعاني

فيالافكارارتقكلماسينكشفأنهشكفلا،عنهالبشرعقلنقصانهوزلك

من"القرآنتفئنهماإن)3(.،والمعرفالفنوننطاقواتسعالكمالدرجات

سياتيأنهييد4الاَنالىالمعرنةحقعرتماالفاليةوالفنونالعاليةالمطالب

.)،(،هوكمانيهيعرقزمان

والموضوعيةبالجديةاللهكتابقرأتطانفةالصسلصينغيرالعربومن

بعضعلىسنؤشرالقرآنيالمضمونعنوملاحظاتكنتانجوخرجت،المطلوشين

هـدكون،قرداأشذاللهلكتابالمعاينةفتكوناللفةحاجزيزولهناها...منها

وصدتا.حراؤاكثرالتعبير

.ti-252عيالأبر!ةأصن)9(

.0،1-913صالاصلامبةالعنبدة)2(

.26صالأجتأحن)3(

.28صننه)،(
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اقرآن"الاسلاماعتنقالليالقبطيالدينربل5احمد!ليلالراهيميصف

يعياؤطكرناوهو،،)؟"الزمانيقيماالباقيةالرسولمعبؤ"يانهالكريم

كانالمعجزاتبميعمن":تقولالتيالمعرولىاللبنانيالمؤرخ4حتيفيليب

الدىالعراتيالبهودى،سوسةأحمدهـشحدث.)2(،الكهرىالمعبزالقرأن

غرءجا"يانهفيصفهالكريمالقرآنعن5ابضا5هوالاسلامالىانتمى

العالم"وان،الالهيمقامهفيفرلدا،الانسانيالتارلخصدرنيئاصعة

البشردةالهدايةودليل،!لقهنياللهكلاميمئلسرمديكتراثيهسيحتفظ

كانلما"فيقولصديثهسوسةولواعل.)3(،ساميةحليلةانسانيةحياةالى

العسيرمنيكونفقد.والتشريعالتفكيرانواعكلتناولقدالكريمالقرآن

مناصمنهلوبتسا""كلهاالمواضبعهذهفيبحكمانواحدانسانعلى

ووقوفهالاسلامنبياميةفيتمفنهيعدالقرآنمعحزالىالانبنابمنللصر.

لقد"يحيبأنيلبثوما"((وسلمعليهاللهصلى)الرسولحياةاسرارعلى

صدقعلىيرهانا(وسلمعليهاللهصلى)محمدوأميةالقرآنمعجزةاللهحعل

.)،(،لهالقرآن.ائتسابوصحةالنبؤ

اكثرمن،اللبنانيالنصرانيوالأديبالعفكر"سلهبنصرييكونرلكاد

جمزيوضوحكلماتهفيليلمسالمر.وان،اللهكتابعنحديثاالكئاب

يالعشقمعهيتعاملونالذيناولثكلكلالقرآنيمنحهاالتيللحقالاضلاص

.الصطلوب

لنيزمن"وأن"ينضبلاوخلقيروصيمعين"بأنهالقرآنيعرف

فيزادهاللهكلامكانومناللهكلام"إنه"سبيلاروحهاليالعطشيعرت

منلباْواننا)5(،1هالسماملكوتالأمطافهنهايةتكونفلنوالصعادالحياة

-التاهر).الع!يىالرعيمكة.النانعةالطعة)LA-7،عيوالترآوا+!بيلالتوراةليمصد)1(

.62صىميا!منهجمfx.الا)2(

.1/175الاسلامار،!شلي)'(

9/183نفه)،( - SAY.

.(0791-كبروت.العرييالكتابدار)31عىمح!دظىلي51(
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-،االكعيرمنهنتعلمان"بصكن،الراثعقرآنه"لأنالاسلامالىالحاجة

الحقيقةاحتوتأياته"فانسبحانهاللهعنصادرأنهبماال!عجزالكمابهلا

فىالتطورمرأنقة،للناسوتنك!فتتواضعبلتتبدللاالتىالنالد-الأزلية

يشاءماالىيعرتوسيظل،لحياتهزادأال!ؤمنيعرلىومنها...مراحلهب!يع

صنعهالأعجويةاولمعجزةكر"كلهالقرآننيوليس.)2(،الدينيوممالك

بواسطته.كانتالكبرىالمعجزةاننحسبه(وصلمعليهاللهصلى)النبى

التاريخيرولمالتىالئروةتلكعليهمليئزلالبشردونمناختارهاللهانحسبه

الثرؤتلكنئرقديكونأنحسبه.واحدرجللسانعلىمتجايححمهاثروةأن

يردهينبوعاالدهرمدىوستطل.جميعهممنهانأفادواالناسعلىبحرفيتها

.)3(،وملكوتهاللهالىوالجياعاالحقبقةالىالعطا!ش

البشريةالصعضلاتال!سانللكافةوتفطيتهالقرآنشمولبةعنبتحدثوهو

منلبروواالمؤمنونوبردهرادهاللىيالبنبوع،وسبطلالقرآنكانلقد"فيقول

ونصز"لسانلءوعطا،يتيمعلىعطفا...الفضانلالىعطشهممعينه

وسيالل،،كانولقد.وعدلاوتسامحاورفقا،ظالميوجهوسيفا،لضعبف

سلهبولواصل.)،(،جواباسؤالولكلاحلأمشكلهلكلوضعالدىالكلتاب

يجعلأنالأأيى،جلالهجل،اللهلكان"فيقولالخاصيةه!هعلىتثيده

ولا،ببالللمرءتغطرلاامورأفعالجااخلاقياتربويامعيطاالكريمكعايهمن

غنىولكن.فحسبدينيةوعقاثدايمانسفرظنهكتابفييجدهاأنيتوتع

للعالميئ،ونورأهدىاللهارادهلقد،بالذاتهناهي،عطشهيل،القرآن

الدنيا،الحياةطريقلهمولضيئ،والحقالخيرطرلقعنخالقهمالىيهديهم

.)5("القلبمنئ!رحيالعزائماصلابثابتةبخطىنيهافيمفون

.(0791-كبروت،العرسالكعابدار)121عىمحدضفىا(1

.335عىننه)2(

.337عىننه)3(

.9،3عىننه)،(

-1"9365صننه)"( t.
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السل!ينيناطب"سلهبيلحظكصا،القرآنفانالرؤيةهذهمنوانطلاقا

إطلاقهم،علىالبشريخاطبهوإنحا"فحسببشؤرنهميعنىولا،فحسب

وتوصياتهاحكاهمنوعثواالبشرعليهاقبلفلو...جميعابشؤونهموشنى

هيمصاككثيرافضلوضعفيالبشريةلكانت،ثهاوعملوامنهافارتووا

الضياءنثز"و"الظل!اتبمحؤ"اللهكتابانهيال!شكلة،)1(لكنعليه

هوأو،مجهولاالمسلمغبرالىبالنسبةبكونيكاد!!الكائناتعلى

.)2("حقيقتهغيرعلىمعروت

هذافىالمسلمينغيرمنوالمفكرينالباحثينمعطياتتجيءوهكذا

الموضوعيةالضروراتمنضروؤ5تصاماحقيقتهعلىيدركلمالذي""الكتاب

بالنسبةملخةماهىبقدرانفسهمللمسلمينبالنسبةليس،والشهجيةوالعقيدية

اقترابهابكونأنبمكنوالتى،الاسلامداثزخارجالشتشزالجماعاتلكانة

الحقيقةمنتقرئهاقدحاسمةخطؤ،كافةلأبعادهوفهمهااللهكتابمن

الخلاصاسبلتمنحهاوقد5اليهاالس!الكضلتالتيالششودة

.(M.-كبروت.العىالكمابدار)358صمح!دضلي(10

.3ادعىننه)2(
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فيأ!صصبر!راُكِمس

أإأ!!ااقمابىصسا
م!2كا
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فاطالواالمسلمينغيرعنهتحذثساالقرآنيبالمضمونيرتبطماوثمة

الله.لكعابالعلميالاعجاز-بايجاز-انه.الحديث

منرأسعلىبوكاىمورسىالمعروتالفرنسيوالعالمالمفكريكونوبكاد

الكتابأنؤلك"أنفسهمالمسلمبنالباحثبنمنحتىالمسالةهلهعالجوا

()1(والعلموالالجبلوالتوراةالكرلمالقرآن)بعنوانالصجالهذافيقذمهالذى

وتمخفت،الطوالالسنواتاستغرقتمتأنيةميدانيةعلميةدراسةحصيلةهو

الأهصيةبالغةنتاثجعن.العولفيمحايدموضوعيمنهجعلىباعتمادها

تجعلهلأنتميلقددعوةأيةوتهافت،للقرآنالحاسمالالهيالمصدريصدد

ثشرلا.عملا

فيمستقليحثفيعالجناهفقدللكمابالبالفةالعلميةللقيمةهـلالنطر

ن!اذجنتابعونحنعندهالوتوتبعدمملزمينستجدناوللأ)2(ال!كانهذاغير

-للقرآنالعلميالاعجازبصددالسلمينغيرقالهممافحسب

،م.891عامالاسلامالىانتمتالتىالامريكيةالصحفيةبوتر،ديبوراتقول

علىيشتصلالذلىالحقهوهذاباْنشعورغمرنيالكريمالقرآناكملتعندما"

بطريقةالأحداثلنايقدمإنه،وغيرهاالخلقمسائلحولالشافيةالاجابات

القرآناما.الدينيةالكتبمنغيزفيبعضهامعمتناقضةتجدهامنطقية

هيهذهبأنللشكمجالأيدعلاقاطعواسلوبرائعنسقفىعنهافيتحدث

هىهذهبأنللشكمجالأيدعلاقاطعواسلوبرائعالكلامهذاوأن،الحقيقة

!ليف"يوتروتتسامل،)3(.محالةلااللهعندمنهوالكالمهداوأنالحقيقة

بيثةفيءنشاالذيالأميالرصل(وسلمعليهالله)صلىمحمداستطاع

يزاللاوالتىالكريمالقرآنوصفهاالتيالكونمعجزاتيعرفأن،جاهلبة

ذاتهاالنتيجةالىتخلصثم؟"!تشافهايسعىهذايومناحتىالحديثالعلم

.7899-التاهرة.العصنةدار(1)

.(النثرتيد)(ال!سلننكرالأخروالربالاصلام)كعابانلر)2(

!../8أصلراءوناربل()3

ti
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ككوناناةن4Y":اللهكتابمع-ثصلق-الشعاطونالبها!لعىالتي

.)1(،وبلعراللهكلامهوالكلامهلا

!تحدث،أ!ضا،الاسلاماعتنقالديالهنديالنصراني5داودعليوعامر

القرآنمعانيترضةمننسنةتناولت":الفربدالكعابمعثبريتهعن

عندالمقلسالكعال!هوهداأنعرفتيفشي"الانبير!ةكاللفةالكركم

وكماهتصاميجلاستقطبلقد.معانيهوتدثرقراءتهفيفشرعت،ال!سلصين

الهدت)المحئرسؤاليعنالحقنعةالاجابةوجدتحينعظيمةدهئش!لانت

الآياتترآتلقد...الكريمالقرآنمنالاولىالصفحاتني(الغلقمن

دارسلكللبلا.الحقبقةتوضغأباتوهى...البقزسوؤمن03-93()

قصةعنمقنعةوبطريقةوجلاءوضوحككلتفبرناالآباتهدهان...منصف

.)2(،الغلق

الدينهلىاالىللائتماءاللهكتابثادهمالديناولثكثصددمناوما

العلميسبقالكريمالقرآن"انمناحصدكليلايراه!ميقولهماالىفلنستع

واجتماعوقانونوجيولوحياوجفرافياوفلكطبمن:مناحيهكلفىالحديث

يالبيانالقرآناليهسبقمايرىأنالعلماستطاعهدهأيامناففي...وتارلخ

حقيقةتشحهأنيمكنال!يالحاسماليقيناديشيروهو.)3(،والتعريف

يؤمنلا...وبودياانساناكنتلوانييقينااعتقد"المؤمنينلفيركه!ه

،والجبروتالعؤبربئالناسمننفروجاشالسماويةالرسالاتمنلرسالة

.)5(،000أحدايهاشركولنوالارضالسماواتخالق

،حياتسيؤنيعلولكماأساسهفييرجعللاسلامميلهفانسوسهاحمدأما

.8/901أدراوناءر؟ل1()

118ننه)2( - 116 / V.

.8،-7،منرالفرأنرا+جملالنرراةليمصد)3(

3!ه.عىننط)،(
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معحزاتأنيرىوهو115(الكريمالقرأنبمطالعةفيهاشرعالتيالأيامالى

مما،والعلمالنورعصر،الحاليعصرنافيبروزأاكئرهيالكربمالقرآن

.21("والخمولالبهلسادهاالتيالأزمنةفيعلبهكانت

يقولعندمانفسهاالمسالةالىيشيرالصسلميالائكلبكويلياموعبدالله

حقيعرتمالمالمعانيودتانقالحكمغوامضمنالعطيمالقرآنفي"كم

البشرعقلنقصانهوذلكفيوالسبب،اليومحتىغوؤيسبرلمبلالمعرفة

واتسعالكمالدرجاتفيالافكارارتقتكلماسينكشفأنهشكفلا،عنه

المطالبمنالقرآنفيماان"بقولوعندما.)3("والمعارتالفنوننطاق

زمانسياتيأنهثيد،الآنالىالمعرفةحقيعرفلمماالفاليةوالفنونالعالية

.)،(،هوكمافيهيعرفه

القرآنفىجاءماالى"المسلمةالائكليزية،كوبولدايثلينالليديوتشير

زوجين،نوعكلمنخلقتدوتعالىسبحانهاللهأنوكيف،العالمخلقعن

مستطيلةبحوثبعدالنطرلةه!.يؤلدذهبفدالحديثالعلمأن"وكيف

.)5(،عديدةأجيالأامتدتراساتز

أسد(محمد)نايسليولولدالمعروفالنمساوىوالمفكرالصحفىأما

هـز)قالتهمابينيقارنوهو،المجالهذانيالشفصيةخبرتهعنفيتحدث

الآنعرفتلقد"العشرينالقرنبخناقيأخ!ال!يالتكاثروبين(التكاثر

كتاباكانيديفىبهممسكاكنتالذيالكتابان،الجدلتقبللابصوؤ

فيانطلاتهونقطةالقرآنتنزيلبد.أنالىيشيروهر.)6(،اللهمنبهموحى

.)7(،ومعرثمهوعملهالانسانلوعي"ل!ديدأكانالأساس

.1/51الا!مالىطىدقىنيا(

.1/85Nننه2(

.26عيالأبو!ةأحن3(

.28صنن!ه،(

.،هعىاللىعنالهحت5(

.328صمكلةالىالرش6(

.303عينن!ه7(

،6
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الاعجازهذانيكلمتهمقالوامنللاسلامانتمواالذينغيرمنوثمة

الفقهواستاذ،وآداولالأدنىالشرقلغاتقسمرئيسيروزميلرنالدكتور

ليسأنه"الاسلامعنيتحدثوهو5يؤكدالامريكيةييلجامعةفيالدينى

آيةوهناك"الطبيعيةالقوىعلىالاشمانسيطزتزايدفيلادكنيشيءهناك

يلرسلكيخلقتال!ثسميةالمجموعةانمنهايستنتجأنيمكلنالقرآنفي

والقمرءضياالشسىجعلاللىيهو):حياتهنيهـسمتخدمهالفلكعلمالاشان

القرآنيشيرماوكثيرا.()1(والحسابالسنينعددلتعلموامنازلوقذرهنورا

الشكرعلىتبعثالتيالآياتاحدىباعتباؤللاسمانالطبيعةاخضاعالى

رلكن-فحسبواستخدامهالحبوانتسخيرلا-القرآنهـلل!لر...والابمان

افلا،العطيمةاللهنعممنوالسفبنةالجملكانفاذا...ايفاالسفنطكر

ىأ-وهو2(."ا؟والطانروالسياؤالحديدسكةعلىاكثرهذايصدق

وأهدميةأغرأضفيتستغدمأنيمكنالعلمنتانجأعطمان"يرىميلربروز-

ياستخدامخاصاالقرآنفيوردثصاالمقصؤهوكانرسا"هذاوأن"،ينانية

منمثالوأكلهر()3(.للناسومنافعشديدباسفيهالحديدوانزلنا):الحدكد

لضروز-كحوثهنشطتالذي-اللرىالنشاطاستخدامهويالضروؤالآنهن!

اكدهوالذيالكونبحكمالذيالقانونانالىكذلكوبشير.0001)5(عربية

خلقناوما)الكريمةبالآيةهـلقارنه،والاحتمالالصدفةيمواجهةاينشتاين

الآيةبينالأساسفيتشابهافيجد،).((لاعبينبينهمارماوالأرضالسماء

أينثتاين.يؤكدهاالتيالفرضيةوبين

الكريمالقرآنفيتلحظ،المعاصزالبولونيةالباحثة،ستشيجفسكايوجينا

)9(حؤ!رنى.أ!ةه.

ضع.الهاحئبئسباعةكالعف.الثانيةالطعة)25-51صالعاصر;والحعاةالاصلامياالثقات)2(

.(6291-التاهز.فرانكلينمزتمعيالاشترال!.الصم!؟الهضةمكتهة،اللهظفمصد3وكتد

.25،أكةالحد!دعدأ)3(

.ه،صال!حاعرأوالحاةالا!ميةالثتائ)،(

.61أية50الاثحاحد(5)

،7
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وفاغليري.)1("طرللةقرونبعدالأالعالميعرفهالمعلميةحقائق"

منذحدثتلوقائعروصفاالمستقبلأحداثببعضتنئؤأ"فيهتجدالايطالية

الىكثيؤائاراتتبدكما،عاموجهعلىمجهولةكانتولكنها،قرون

منواسعةؤخانر"وثمةودينولةدينية،مختلفةعلوموالى،الطبيعةنواميس

،"السباسةرجالوأقدر،الفلاسفةواعطم،ةذكاالناساكثرتعجزالمعرفة

عملمنبكرنأنللفرآنب!كنلاكلهاالأسبابلهذه"بانهالقولالىونخلص

العلماصحابعنيعيدجاتمجتعوس!كلهاحياتهقضى،مثقفغيررصل

بوصفهفهوالرجاليئانرمثلرجلأالأليسأنهعلىدائمااصئررجل"رالدين

نإ.القدؤالكليربهذلكعلىيساعدهمالمالمعجزاتاجتراحعنعاجزه!ا

السماءنيشىءكلعلمهاوسعالتىالداتغيرعنينبثقأنيعقللاالقرآن

.)2(،والأرض

معالتعاملدانؤفيالأساسيةالقرآنيةالمبادئمنواحدأجيدأتلاحظوهى

بهايحذوجزثياتتفاصيليطرحلاالكريمالقرآنأنوهي،الكونيةالمعطيات

عردضةخطوطايقذمهووانما،وا+لتشافالبحثعلىالبشريالعقلحردةمن

نأالبضريالادراكلقوى-بعدها-ويترك،الكونعن...كبرىاشارات...

فيد،يغلهاولاعائقبصذهالا،طليقةانشطة.حزالبحثطريقفيتمض

معمتوافقا،الاسلاميالمنظورش،العقليالنشا!هذايجيئثمومن

وذلك.معهامتعارضا،بهمامرتطمالا،الابمانهـلقبئياتالدبنمرتكزات

رستاالتىالاخرى،المخرضةالدبنبةالكتبئمدتهساتماماالنقبضعلى

العقلبوجهالسدوداتامةفىالخافىومنهجها،العلميةغيربتفاصيلها

الحر.نشاطهعلىح!وأاالبشرى

يتصلنيما"أنهتلىكرحينماالمرنالقرآنيالشهجطاتلخصفاغليريإن

اصلوالى،الاصليةالحالةالىإشارتهمنالرغمعلىالقرآنفانالكونبخلق

.(ا11X-!روت.التباصيالصكي)17عىوكث!سهاالا!معةالمولةداريخ()1

.58-57عىالا!لامعندلاع21(

،8

http://www.al-maktabeh.com



ولكنه.البم!ريالعقلقىوجهفييكنمهماحذأئمايقيملا...العالم

.)9(،تريدال!يالسبيلتتغ!طليقةيتركها

تشيرعندمانفسهاالنقطةعلىتؤكدليختنستادترالسالالمانيةوالباحثة

عليه.يوجببل.لهيسصحالشزلكتابةانيعتقدالعصريالمسلمان"الى

عنيصذإوالمصلحةيضيغولاالدينيوافقبماعصزمشكلاتيعالجان

)2(.،زمنهعلوماليهاانتهتكماالمعرفة

فيالأساسبةالموضوعاتهذهتناولام!نكثيرونهؤلاءغيروهنان

يتض!ئهاالتيالأساسيةوالصبادئالصنهجمستوىعلىءسوا،الترآنيالمضمون

الحقانقمستوىعلىأو،بعائةالعقليوالنشارويالعلمالعلاقةأزاءالفرآن

الحديث.العصرفيالأتتثدأوتكتثفلمالتيالعلميةوالبزئيات

تضئنتهاالتيالنحاذجتكونوقد4الشواهدمنللمزيدالمجاليتسعولن

.كهذاموجزبحثفيكافيةالصفحاتهد.

.06عيالا!معنهـلاع)1(

.(91عىالاصلامعنيتالما:المتادعن)الحددثوالمصرالاصلام()2

،9

http://www.al-maktabeh.com



الرسةوالكقبآقالقر

المحرفة

http://www.al-maktabeh.com



مضامينوبينيينهيقارنواأنيفتهملمالقرآنىال!ضصونعنثحدثواوال!ين

المقارناتهذهيعضعندنقفانهناهاهـلكفي.(المحرفة)الدينيةالكعب

يهاويعترت،يقرزهاكما،الكريمللقرآنالنهانيةالقيمةفيلأهميتهابالنطر

المسلمبن.غبر

يكونيكاد،العقلىوالنشاطالعلصيةالمعطياتمنالموقفمشوىعلى

عميقةوميدانيةفكريةخبؤحصيلةهوواللي)9(5اخرىمؤ،بركاىكتاب

دقبقةصوؤواعطت،المسألةهدهعالجتالتيالكتبقمةفى"وخصبة

المحرئة:الدينيةوالكتبالكريمالقرآنبينالحاسمالفارقعنموضوعية

نكتفيولداالمكانطاغيرفيالصسالةلهذهعرضناوقد.والالجيلالتواؤ

منواحدالىهنانشيرانالضروريمنولكن.)2(اليهالقارئباحالة

لقد":الباحئينمنغيؤألىن!فيأنتبلالخصوصبهدأبوكاياستنتاجات

مسبقفكرأيدرنوذلكالكرلمالفرآنبدراسةاولأ-الرجلبقرل-قمت

الحديث.العلمومعطياتالقرآننمناتفاقدرجةعنباحثاتامةوسوضوعية

ي!كرالقرآنان،الترجماتطرلقوعناالدراسةهذهقبل.اعرلىوكنت

ودفضل.وجيؤكانتمعرنتىولكنالطبيعيةالظاهراتمنكثيرةأنواعا

ا+شهاءبعدادركتقانمةاحفقأناستطعتالعىليللنمنالواعيةالدراسات

فىالعلمنطروجهةمنللنقدقابلةمقولةأيةعلىيحتوىلاالقرآنأنمنها

القديمالعهدعلىالفحصبنفسقمتالموضوعيةولنفس.الحديثالعصر

منأبعدالىللدهابحاجةهناكتكنفلمالقديمللعهدبالنسبةاما.والأناجيل

دينهاالتوفيقيمكنلامقولاتوجدتفقد،التكولنسفرأى،الأو"الكتاب

فاننا...للأناجيلبالنسبةوأما.عصرنافيرسوخاالعلممعطياتاكثرولين

الأخيرهذاوان.أLucلوقاائجيلجليبثكليناتضمتينصننجيلنجد

!الحدثآال!عارقضرءليالتتالكيهـرات)والعلموا+!ببلوالترراةألك!3ا!مرأ)1(

.(النئرقيد)(النر!للفكرالأخروالوبالاصلام)كتال!انطر)2(

51

http://www.al-maktabeh.com



علىالاس!انيفدمالخاصةالحد!ئةالمعارفمعيتفقلاامرأصراحةلنايقدم

.1()،الارض

ال!ركزاالمقارنةبه!هالأمريغتصرايرفنجواشنجتونالامريكيالعستئرق

الكربمالقرآنبينالحاسصةالفروقاهئمعلى-بالفعل-يدهيضعيكادوالتي

الانسانمرشدهيمايومنيالتوراةكانت"فلقد.سبقتهالتيوالكتب

تعاليمالمسيحيوناتبع(السلامعليه)المسيحظهراذاحتى.سلوكهوأصاس

الكتايينمنشمولأاكئرالقرآنكانفقد.مكانهماالقرآنحلئم،الانجبل

تغييرمنالكتابينهلينعلىادخلقدماالقرآنصخحكما،السابقين

الكتبخاتمانهإذا:القوانينجميعوحوى5شءكلالقرآنحوى.وتبديل

.)2(،000السصاهـدة

كانتالتيالسماهـلةللكمبالزمنيالتعاتبالىايرفنجيشيرهنافها

نأوالى،يجتازهاالتىالتارلخيةالمرحلةوفقالانسانبيدتأخدأنمهشها

التفضيل""و،بالضمول"تمئزولذاالكتبهلهخاتمةكانالكريمالقرآن

أخذأنهالىهذا،ومكانزمانلكلوالتناليميةالعقيديةالتفطيةيحققلكي

التوراةأصابالذيالتحرلفاي،والتبديلالتغيير"مجابهةمهمةعاتقهعلى

نقائهاالىالد!نيةكالمعطياتالعودةاصلمنعليهالحربوإعلان،والائجيل

الاصيل.

بطريقةالاحداث-الكرلمالقرآن-لنايقدم"بينماثأنهتقولبوترودببورا

القرآنوأن"الدينيةالكتبمنغيؤفىبعضهامعمتناتفةنجدها،منطقية

هىهذهبانللشكمجالأيدعلافاقعواسلوبرانعنسقفيعنهايتحدث"

(.r)"محالةلااللهعندمنهوالكلامهذاوأنالحقيقة

يخصما...معاوالكوئيالتارلخيتتضمنبوترتعنبهاالتىرالأحداث

m3عىرالعلموا+بيلرالتررا)إلك!3الترآ%.

.72عيصحطصاأ)2(

cwt8/009.ناءاصلمراربال
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الكونتهـلفمثر.)9(،البعضبعضهايرفضجميعاأنهانجديينما.الأخرى

ليتئم"جاء"الكربمالقرآنبانالظاهزهذهكاسترلىديهنريالفرنسي

الانبياهخاتم(وسلمعليهاللهصلى)النبي"أنكما،السابقةالدينيةالكعب

.)2(،وال!رسلبن

تقييم"الساثقةالسماويةالكعبباصولالقرآنيالإقراره!اعنهـشبثق

مبعوثينجميعاباعتبارهم،السلامعليهمالسابتينالانبياءلكلبالفينوتتدير

بدكهيةتكونتكادالمسالةهدهإن.الأرضفيكلشهلتحقيقسبحانهاللهمن

فانهاالصسلصبنلفبريالنسبةاما"المسلمونمعهابتعاملالتيالبدبهباتمن

الىمنهموالمفكرينالباحئينبعضهدااكتثافهافيدفع.اكتشاناتكتئف

الله.لكتابوالإجلالالتقديرمنمزيد

فىالسلامعليهالمسيحمكانةعنيتحدث-المثالسبيلعلى-درمننم

بقيةكولادةعاديةتكنلمنولادته،عاليامقاما"هناكلهإن.الكريمالقرآن

اولذلكعنوحدثمقاصدهعنجهرأاللهخاطبالذياللهرسولوهو.الناس

")3(....رحدهالوحىعلىاقتصارغيرمنالناطقةاللهكلمةوهو.كلئهشخص

ويقيئه،الكراماللهانبياءأحدمنالموقفهذايقفاؤالكرلمالقرآنولكن

المسيحاتباعالحقهفيما-رحاشاهواحدةلحظةيهادنلا،التقييمهدا

سؤشهاعنتبديلمنالبشريةوشخصيته،تأليه"منالسلامعليهبنبئهم

بوضوحالقرآنيالمبدأهذايلحظودرمنفم.الصحيحوضعهاعنبهاانحرف

نايقولحينماالصحيحةالنصرانيةيقصد-القرآناي-انه"يقولعندما

منوأنهمربمعلىالفاها4اللهروحأو"اللهكلمةاالسلامعلبه)عبسى

ومذهباالسلامعليهاالمسيحبالوهيةالقانلينمدهبي!ئموهو...البشر

الالحادمذاهبمنذلكالىومااكلهثمعبادةمريمالىالخبزتقديم

.02-7/91اصل!واونادرجال)1(

23-22عىوعرانحخراطر:الا!م)2(

132.54-131عىمحددحماء)3(
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بوكايعنهماتحدثاللذينالزمنيينالمضارينهدينففى،والخلقالوقانع

القرآنىالنسقبينبعيدأألبونيبدوالطوالالصفحاتلهماوخمنصأيضا

والجدبد.القدبمالعهدبن(اسرانبلبات)ونوضىوببنالصحي

كلىلك--يشيرالاسلاماعتنقال!يالنصرانيالهندي"عليداودعامر

نأ"المتوخدالقرآنىالمنطورضوهنيالساثقةالدينيةالكعباشكالياتالى

منالعدبدناعلرىاماموضئحت-الرحلبقرل-الكركمِللقرآندراستي

الكنبفيطالعتهاالتيالتناقضاتمنالكعيروصححتالفكردةالاشكالات

عنهاتحدثالتيذاتهاللميزيعرضبهذأوهو.)9(،السابقةالسصاهـلة

الانحرافتصحيحهوالكريمللقرآنالأساسيةالوعلانفإحدىأنوهي4ايرفنج

الله.عندمنتنزلتاكماوالالجيلالتوراةعلىياتيانكادال!ي

الصقارنةيجرى،ث!ادأح!دبشيرهوالاسلاماعتنقآخرنصرانيهنديرئمة

ولاتناقضاتأيةهناكنليست"الأخرىالدينبةالكعبولبنالقرآنببننفسها

الكتبفيهتعائيالد!الوقتفيطااالكرلمالقرآننينوعأ!منأخطاه

هدا،."والتبديلالتفييرمنالك!يرمنالحاليةنسغتهافيالاخرىالسماوية

.)2(الاسلاماعتناقالىالرصلتادت،كدةأسبابلينمن

الذيالوحيدالسماويالكتاب،الكريمالقرآن"بينكذلكيقارنوهو

وخلص."الارضبقاعمختلفنيالبشرمنمؤلفةالوفقلبظهرعنيحفظه

القرآنيظلالمطبوعةالكتباختفتأنآخرأولسببلو!دث"يائهالقولالى

طلهيانكتباهىأنلهيحقوهكذا.الصدووفيالمحفوظالوصيداللهكتابهو

مند.واحدحرففيهيزدولمواحدحرلىمنهينقصلمالتحريفمنمامنفي

الىشادويشير.)3(،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىالوحيثهنزلأن

الدينيةالكتبولينبينهالمفارقةثصدد،أهمبةتقللاأخرىقرآنيةميز

الس!اهـلةالكمببكافةيعترلىال!يالوحيدالكمابهوالكريم"فالقرآنالأ!رى

.7/118صىاسلراونساهربال)1(

.7/02نف)3(
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يمهاجصةدرضىانالأالنصراني!سعولا.الصحبحةالنصرانبةلاالنصرانبة،

.11(،وم!3وعيسىاللهمنالمؤلفللثالوثالقرأن

صلى)فمحئد5نفسهاالطاهرةيؤبمدالفرنصىالستشرق،سيرهـاهنري

كانكاركتطاهرلم.اللهلدنمنورسولأمبعوثا!لونهمع(وسلمعلبهالله

نيانحصرمبهودهكل.(السلامعلبهعا)وعبسىموسىمنكلدعوات

الئلاثبةمبدأمهاجصةالاولالعامفيوضعاللي.الفرآنلسانعلىتنقبتهما

الله،اينولبس!3اينربلسوىلبس(السلامعلبه)عبسىانالىمنبها

لهوتنفتحءالسمالهتنشقكبيرثمركهدا(سبحائه)ولدلهاللهكانرالقول

مئلم!بمثابةالأهوفماالقدسروحأما.الجباللهوتنسحقالأرض

المقدصةالدعؤ(السلامعليهما)ومحمدعيسىالىينقلأنهودوؤهجبريل

القرآنبعرلىوسبرويا)2(.،اللهبأمولبستءالعدرامرلمفهىمربمأما،

يأولايالبايالا،تعترتلا"الثوؤطهوأن،عقيديةثوؤ"يانهالكريم

بالغشيةيوماالاسلاميشعرلمحيث"والقساوسةالكهنوتلعلماءمبمع

لوجهوجهاالمسلميضعالديزلك31(،"العقليالتحكيممبدأقياممنوالهلع

،البشريوالخلقالخالقكينفراغ"ايمايوجدلاحيث،سبحانهاللهقبالة

ا،بالواسطة"والنصارىاليهودملأهالدىالفراغهل!

Ujالدينبةالكتبباصولالكريمالقرآناعتراقانالذهنالىيتبادر

الصؤكدوتقييمه،فيهاوردمايعضمعمعطياتهيعضوتطايقالسابقة

من،ال!ستعذ"بشزلاللهكمابيضعان!ا.السلامعليهملأنبياثهاباستمرار

يكونانيعدولافهوولالتالي،عليهاالمعول،الساثقةوالأديانالكمب

نحسب.لهاتنقبحباامتدادأ

عندماال!ن!بهةهدهيرذ،الا!لكليزمستشرقي!لبير،كَبهاملتونالسيران

132-319عيصدجاة)1(

دا،.32عدالا!ميةالثقافةطصك.اثراهممصدكربصة)33-32صالاصلاصالفكلرفلفة)2(

.(%11Xالتاكلة.الع!سعةالثتانة

.32صنن!ه)3(
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لكلي،كولليامعبدالله:للاسلامانتمىالديالانكليزىالباحثوسضي

فينتقد،سبقتهالتىالسماولةوالكتبالقرآنثينالفروقمنالمفلديقذم

فيعطبماختبارو"ومن،وخرافاتقصصمن"الكنبهرهتضمنتهماكمراؤ

4،تاثيرهاانعدام"وللعقلمجافاتهامنبهش!ئموما5،التعئدبةالأمور

من!فىءفيهاليسالمقلسةالمسيحيةالكتببان"القولالىيدهبإنهيل

القرآنمحاسنضمنمن"انالى-يال!قاول-هـلشير،)9(،الدينيةالاصول

دأنماتشاهدالتيوالوقارالخشوععلامةاحدهما:جدأواضحينأمرينالعديدة

منخلؤوالثاني...اليهويشيرونالمولىعنيتكلمونعندماالمسلمينعلى

مسؤوليةمبدأبينيقارنأنهكما.)2(،والسيئاتالعيوبوذ!درالغرافات

هذ.يؤكدالذكلطالقرآنيالمبدأولينالأخرينفعلعلىهـلعلقهاالذاتية

يكونوحيث،وسارساتهافعالهعلىختماالانسانمصيريكرنحيثالس!ؤولية

.اختياؤعنمسؤولأالمؤمن

قؤ"مسالةعند!فقالاسلاماعتنقالذيالعراقياليهودي،سوسةأحمد

آياتتلاؤفي"فيرىكويلياماليهاأشارالتيتلك،انعدامه"او،التانير

الفياضالاحساسيفمز"حيث"ال!رءمث!اعرعلىبالناتاثيرأالحجيدالقرآن

وضعفهبعجزخضوعيكلفيقروجلالهالإلهمهابةوتجتذبهالروحانيياتصاله

منعدمايكونانيكادالذيبالتاثيرهلأيقارنوهو.،العطيمرلهكلامأمام

.)3(شاسعاالبونفيجد،وكتبهاالأحرىالعقائد"لصبادئ

مرؤاالذبنالباصئبنمنعددعندهوقفوأنسبقآخرفارقعلىسوسهبؤكد

حاقاقدنجدهابينما،والتبديلالتحولرمنالقرآنيالنمنسلامة:بنا

بنتيجةالحاليعصرنافيالعلماءعليهاجمعالليالأمر"اليهودبمصاص

الرلانيةللاقوالعلمياتأييدأ"تجيءالتيالنتيجةوهي،"والتنقيبالدرس

.231-221عىالاصلايةالعتيدة(1)

.1/86نن!ه)2(

.،18-1/183الاصلامالى!شثي)3(
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يفيرلافدلكسبقتهالتيالأديانمنالاسلاماستمدادكانمهما"يانهيؤكد

الىونقلهاالقرأنعنهاعبرالتىالدينيةالمواقفان:وهيايضاالحقيقةهده

.)9(،متميزاجديدأدينياكناةتش!لالناس

الذيهوالتميروه!ا،،متميزأةكنا!يقيمالكريمالقرآنفانوهكذا

ازأءيلينولا!ساوملاالديالصارمالهجوم:اليهأئمرناوانسبقفيماتلمحه

وتحريف.تبديلمنالسابقةيالكتبلحقماكل

منليغتستادترالسالدكتورهالالمانيةالباحثهكذلكتلحطهكَبيلحطهوما

للكتبمتممانه"المسلمعقيدةفى،القرآنمزايااحدىكانتIذIانه

نفسهالوقتفيأنهالأ"الايماناصولفييوافقها"وأنه"السماهـدة

مضئيمعتمفيمحدودةبرسالةيرتبطفلاالعامةصفتهفيعنهايختلف"

ينبفيالدوامبهيرادماوكل.سواهايلاتمولايلائعهاحاصةيأمةولا،عهدها

بنبتهعنفضلا-اذن-فالقرآن)2(."اوانلكلويصلحجبلكليوافقأن

تتجاوزانها...ومكانزمانلكلالدائمةالمفتوحةالرسالةفانه،المتمئزة

الأوضاعكلمعمتعاملةت!فيلكي،والجفرافيا"والتاريخ،الأمةنسبيات

الدينيةالكمبفيالدايناميكيةالصفةهدهعلىالأمروليس.والاحوال

الساكقة.

القرآنتميزالتيالأساسيةالخصانصمنواحدة-كذلك-يلحظوكَب

والروحالعقلبينالفذَالتوازيانه:السابقةالدينيةالكتبعنالكريم

فليس"اعلىالى1صعود،العمقالىالماديالصنطورلتجاوزمعاواستثارتهما

علىالقؤه!همن...شيئاآحرمقدسكتاباك!نىالمسلميجدلاأنغريبا

يقفاكىوالروحللعقلالصاعدةوالطفز،وتقريتهاالحدسيةالرؤىملكةتاييد

عالمفيالزأنلةالطواهروراءالكامنالواتععلىمحسوسةتحربةخلالمن

.)3("...لمادة

.Tee-25،صالاصلامحضاؤنيدراصات(؟)

.999صالا!معنكتالما:المتادعأ)الحدكثوالسرالا!م21(

.7"2صالا!مضا:ىدراطت)3(
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صلى،الكرلمالعراسالنبيلسانعلىقرناعشروثلائةنبفقبلاوحيتالتي

ماعلىالكرلمالقرآنهبعنة"مسألةعندبقفانهكما.)1(،وسلمعلبهالله

حمايةواولادا:كطيرتينوطيفتينتمارسانهاولرى،،الشابمنيديهكين

ال!يالزانفالدخيلكشفوئانيتهما،عليهاوالحفاووالاصليةالالهيةالتعاليم

الدينيةبالكتبحاتتالتحرلفاتمنسلسلةعبرالتعاليمهدهلهتعرضت

مهيمنخبرءجاقدوالابضاحالبيانبهدا-الكرلمالقرآن-فيكلون"السابقة

.،)2(التلاعبمناياهاحافظوخيرالحقبقيةاللهكتبعلى

معطباتعندطوللاكقففانهااللبنانيالنصراني"سلهبنصريأما

جديداروحامنهايستلهمأنمحاولأاونبئاكتاباالنصرانبةعنالكريمالقرآن

والكراهيةالحقدغلواءمنالشيءبعضتخففقدوالوئاموالودالألفةمن

وسلم(علبهاللهصلى)عبداللهينمحصدبه،جاالدىالدبنكهارميالتي

هي-سلهبيقول-ذكرهااستطببالتيالآ!ةإن:علبهانزلال!يوالكعاب

الأ8أحسنهييالتيالاالكمابأهلتجادلواولا)تقولإذاسماحاتنبعالتي

والهكموالهناالعكموانزلالبناأقىليالذىأمناوقولوا،منهمطلمواالدين

يهيؤمنوماللمسيحيينالصسلصونيقولهماذلك.)3(امسلمونلهونحنوأحد

نأ"ومسلمبنمسبحببنحصبعاكنابجدرلعباراتانها.البهمالله!دلاميةنه

،ءالسصاحتىبتعالىأننرددهءكنافيالأساسحجاؤفهي،يومكلبانؤ

اللهككونالصحمةتكونفحيث:اللهنلقىفيهوالذىنلتقيفيهال!يالبنا.لأنه

اللهعنداصلهاوأن5واحلآالشزلةالكعبأنصراحةيدكرالقرأنأنوالواقع.

وأ(المحفورواللوح)آخروحبنا(الكعابأم)حبنابدعىالأصلوهلا"

.)،(،...(المببن)الامام

.1/86الاصلامالى!تيلي(؟)

.AV/9نف()2

.56آكة.المنكلبمتحدأ)3(

.(0791-كيروت.الرسالكاليدار)22عاوالا!مالصمحةلثاء)15
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بقولالصئدبقةوأمهالسلامعليهالمسيحبصد!الكريمالقرآنمعطياتوعن

(السلامعليه)المسيحعنالقرآنفيوردمااننقولأنبوسعنا":صلهب

تجسيدالبشاؤومضهد.الروعةأوجبلفتالميلادفقصة،وجصيلرانع

فسبحان.بالانجيلتذكرناومعبزاتهوقدرتهوالقابهالمسيحوأوصاتهللجمال

الروعةاوجبلغقدالقرآنكانواذا.منهورحمةللناسأيةيبعلالذىالله

أيضاورانعجميلمريمعناوؤمافان،المسيحعنفبهوردبماوالبمال

قالتواذا):عمرانا3سوؤمنوالأرسينالحاديةالأيةن!كرانوحسبنا...

العالمين(ءنساعلىواصطفاكوطفركاصطفاكاللهانمردمياالصلائكة

علىاخرىامرأهأبةتبلنهالممنزلةالىمرلممقامبرفعالقرآنأنلندرك

لمعتقدصريحاصدىتعتبرآبةائقرآنفيبردأنهذامنواجط.الاطلاق

بلاالخبل)معتقدوهو،عشرالتاسعالقرنفيالأالكنيسةتعلنهلممسيحي

نأأبضارانعهووما...الاصلبةالغطبثةمنالعدراءمربمعصمةأي(دنس

لمبماخصئهاقد(سبحانهأاللهيكونوأن،طنلةوهيتكلمتقدمريمتكون

فيآيةالمسيحأممريمفييرىالقرآنأننتبينوهكلا...سواهابهيغص

يالمسيحالبتوليحبلهاوفي،وحداثتهاطفولتهاوفىميلادهاوفىاصطفانها

آبةابنهامعفهي.شغصيتهاوفىوتداستهاوطهارتهاكلهاحياتهاوفى

للمعجؤاختيارهاأقدَرا1سبحانهاللهأنكلههدامنوالاجط.للعالمين

")9(....عمرانالىآدممنواَبانهاأجدادهافاصطفىالخليقةاولمن!الكبرى

قد(السلامعليهأالمسيحكاناؤا":التاليالاستنتاجالىيخلصثم

بالنسبةوصيتهتكونتراهافما،لاعنيناونباركمبفضينانحمنياناوصانا

وسجَد(السلامعليه)والمسيحالصسيعيةيكرمقرانهمءجاالذينلاولئك

.)2("أالاطلاقعلىكتابيمجدهالمكمامريمراءالع!

.(0791-كبروت.ا!ىالكابدار)،9-38عىرالاصلامال!بحية.لنا(9)

.6.عىننه)2(
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القرآنعلبهينطو!ما"سلهبيؤكدكما،يحهلونالمسيحيينمعطمكانواذا

مارستهالديالنعتبممنبسببرسا5)؟(،عطبمةواخلاقبةروحبةئروةمن

لللككانواواذا،القرآنوبينبينهمرجالهمأقامهالدىوالجدارالدينيةكتبهم

اعتنقالذىالمصريالقبطى.احمدخليلابراهيمفان.الطلماتفييتخبطون

ولعاينالطلحةدانزبتجاوزلكييتحركأنباخلاصمنهمكلأينادي"الاسلام

المسيحيايها،الدامسالطلامهلاففي"الصراورالىيقودال!ياللهكتاب

.try،...وبلعزاللهعنلكليكشفالكرلمالقرآن!تالق

إ

tط!+وليرم!ي!!!

م!ثبه

.؟35عىمحدفصفي)؟(

.172عىوالترأنوا+يببلالتررأةنيصد)2(

ببن
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النطثير
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علىنؤشران،ه!ابحئنانهابةالىنمضيانقبل،سنحاولفاننااوالآن

متشفبوأسعتاثر-يالتثيد-وهو،الكريمالقرآنتانيرعنتالؤمايعض

إماالانسانبةالحباةمساحاتكافةوبفطي،والعرضوالطولبالع!قبصتد

والبشريةوالامموالصمعوبالجماعاتمستوىعلىأوالافرادمستوىعلى

والعبادة،والمجتمعوالنفس.والجسدالروحقضايايتناوللكيوستد"كانة

اللهلهايريدكماصياغتهاويعيدفيهافيؤ8لروالعملوالفكر"والسياسة

تكون.أنورسوله

ياتجاهوافقياالبش!لةالنفسياتجاهعمقياالقرآنيالتاثيرعن!تحدثونانهم

منالباحثونتجو"،اللهكلصاتكهربتهمااللدينالقطببنهدينوبين،العالم

الكثير.وكتبواالكثيرفقراوااالاسلامدائرةكارج

التاثيرمعطياتفيتيلماندرجأننستطيع،أةضا،التوضيحأجلومن

الصفرداتمنحشودأمنهاكليتفمْنالتيالتاليةالثلاة-التياراتفيالقرآني

الثقافي-والتاثير"السياسيالاجتماعيالتاثير،الفرديالنفسيالتاثير:

الحضارممط.

فهو،الهشريةالنفسكتنادلالديالعمقيألطاحذيالاوليالتاثيرلنبدأ

وانبنىانلانستطبعاذ،الالطلاقوزاهـلة،سبةالأ!القاعدة-الحقفي-

سىلعةنالرةودمجرد.متوخدينمؤمنينافرادأ،ونمتوخدأمؤمناعالصانتصور

العصركانكيفللمرءتبينالرسالةعصرنيالاسلاميةالدعؤمسيزعلى

الديالجديدالمؤمنالائسانءبنا:المسالةهذهعلىتثيدأكلهالصلكي

الالهي،تضريعهاوتمثل،الراينمدةالدولةإ-،مةمهمةعاتقهعلىسياخد

الاسلاميالصستقبلوتشييد،وحضارلاسياءجاالعالملتفييروالتحرك

البدبد.

اللهصلى)الكريمرسولهتعاليممعجنبالىجنبا،اللهكتابكانولقد

ماالتانيرمنكلاهساأحدثولقد.والهاديوالصرشدالصعلمهصا(وسلمعلبه

.الانسانهيالبدابةوكانت،ال!ذهلالتحفقالبرنامجلهذااتاح
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التأثيرهدايفعلانتمواال!ينأولئكمنأو"المسلمينغيرمنوالباحثون

بنمازجهاهناوسنكتفي،الطاهزهلهعنالك!يريقولون،نفسهالعبيب

مارسيل:الفرنسالقانونورجليالمفكرولنبدأ.وكتبؤقالؤممافحسب

بكليته:الانسانيخاطبنالقرآن"بكلماتالتأثيربغتصرانه،بوازار

قدمنطورمناليوميوعملهسئدةأمكانتحسنة-مشاعزاعمق

.)9("...(التطبيقيالنفسعلم)الىنسبتهنستطيع

الدينيةالغطاباتسائرخلالىعلىرلما"القرآنيالغطابفان،حقوطا

عقلأ:يكليتهالانسانالىفيتوجه،بالشموليةيتميز،الأخرىوالوضعية

معتعاملانهبل،فحسبه!اليس،ووجداناوعواطفوكرانزوجسدأوروحا

ومفكرونفلاسفةمارسهالد!كللكوليساتطببقبانفسياتعاملاالاشصان

خداعيعرتحيثاوالاحلامالحثلسماواتفيمعلقونوهم.كهنوتورجال

الله،انزلماوالمئالالواقعببنبازدواجيةالانسانيمببأنوالكلماتالافكار

.سلطانمنبها،العلمولا

تشئتولاتشذ.تفرقولاتوخد5ت!امابالعكس،سبحائهاللهكلصاتان

يقولكما-فالتنزيل":وسؤيتهاتوخدها،بالتاليالبشريةالشخصيةوتمنح

.)2(،دينيجوهرذا...ونفسانباروحيارباطاللمؤمنينبوفرَ-أيضابوازار

ثيئةعلىولا5عصردونعصرعلىيقتصرلاالبنائيالنفسىالتاثيروهذا

خطيكفيو!"مكانأيوفي،لحطةايةفيللعطجاهزإنهاأضرىددن

الصعاصزه(الاسلاميةالذهنية)فيالكبرىالقرآنتأثيردرجةعنمايتردد

ملجاأنهكصااالرثيسيوالجماعيالفرديالالهاممصدريزالمافهو

.)3("الأخبروملاةهمالس!لمبن

لنستطيعواننا.رالمكانالزمانفيالتائيريةالاستمراريةه!ايؤكد،دينيه

تاثيزأنوذلك،(الخالدةالمعجز):القرأنيةالأياتمعجز-نسئيأن"

.127صا!صلامانانية)1(

.922صننه)2(

(r)353036صنف
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مكانكلوفيزمانكلفىالمؤمنعلىالبسبرومن،مستمرومفعولهادائم

دينيه-اي-وهو.)9،،000اللهكتابفيتلاؤبمجردالمعجزهلىهيرىان

!لئبرونفعلكصا،فبحدئنا،الاولىالبداباتالى5الوراءالىالزمننييرجع

مواتعفىتقفوهيحتى،البشريةالنفسفيالقرآنيالتاثيرهداعن،غبز

نا،نفرسهمدخبلةفي،المشركونأح!من"لقد،والعنادوالكراهبةالغصومة

الحلهمالرسولقلبأعماقمنالصادرالعبيبالكلامذلكقلولهمغزاقد

لتلكالغضوعو!نكعلىكانواماكثيرأوكلهم،(وسلمعليهاللهصلى)

حئهمقؤالأالاسلامعنيحنعهمولماس!اوياي!انالهمهاالأخا"آلتىالالفاظ

.)2("الدنيالأعراض

القرآنيالتاثيراستمرارلة:نفسهاالظاهزعند،أيضا،يقفدرمنغم

الىتزاللا،ابحائهوقؤَالمعجز-القرآن-اسلوبان"الىفيشير،وقؤته

العابدبن،الاتقياءمنيكونوالمولو،يتلونهمنساكنتشيرهلايومنا

ريبV":قانلاعليتساثمآياتهتحدثهاالتي(الروحيةالهؤ)عنهـكتحدث

.)3(،نجاحهوعطيمنفو"شرعنبهيبحثأنيببماهنالكأنفي

طولفييومكليتلىالديالكمابهلاأن"!ليفتلحظألايطاليةفاكليري

على،يالمللح!منائصاالمؤمننفسفييوقعلا،وعرضهالاسلامىالعالم

ناكثرا!لئرالصؤمنينألىنفسهيحئبالمكروؤالتلاؤطريقمنإن،العكس

منعميقاحشااليهيصفىأويتلؤمننفسفييوقعائه.يوميعديوما

أنناحتىاعسرغيرفييستطهزأنالمرءامكاننيأن.والغشيةالمهاية

القادرلنالناسمنالافا"الايمانموجةائحسارمنالركمعلى،اليوملنحد

عددمنأكثرالعفاظمنعددوحدهامصروني.قلبكلهرعنترديدهعلى

.)،(،كلمااورلافىقلبطهرعنالأناجيلتلاؤعلىالقادرلن

.118صال!رصلمصد؟()

.601صنن!ه)2(

.028-927صمح!دصا))3(

.59صألاسلامعندلاع)،،

6،
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الع!ليفؤأديووعحي!وت"بانهالقرآنيصفالام!ككيلمشرسدني

.)9(،000مسموعيصوتعليهيتلىحينروعتهوتزداد

علىاقتصرناأؤافاحشاخطانغطئاننا"يرىالبريطانيالصصتشرق،كب

وراثيبشكلاتقنلاهوتيلمذهبنطرتنااالاسلامية)العقيدةهذهالىالنالر

يقين،ؤلكمنالعكسعلىانها.سنةوثلاسانةالفمندببلألىجهلمن

وانكارهم،واروأحهمالصسلمينقلوبفيباستمرارهـشثدكتبذدسوايحان

موسيقىيصفوهو،المقدسالنمن!درسحين،خاص!شكلالعرييولدى

انكاركسحرهاتعذلأنها.تحديدهيعكنلادورأ(ثمارس)"لانهاالقرأن

يانهنفسهالقرآنويصف)2(.،تعاليصهلتلفيالقرأنالىيصفياللىالئنص

)3(."الروحيةرؤاهلينعشوالحينالحينلينالصسلماليهيودال!يالمنهع"

عصا(اللاتية)تباربهمعنتحدثواالكريميالقرأنالمهتمينمنوأخرون

تدرتهعن...وكلماتهوآياتهسوؤنييرطونوهمنفوسهمفياللهكتابفعله

الدبنهو،ومنطلقه!لتايههووهدا،الاسلاميانالبقبنمنحهمعلىالطهلة

اليه.ءالانت!الهتحتمال!يالحق

مننسخةابتعت":يقولالمعروتالا.لكليزىوالأديبالمؤلف،ليكارد

أملك،مااغلىوهيالقرآنلمعانيالفرنسية(savaroy)سافارىتربمة

ث!عاعوكانكدرتحتىكثيرابهاوابتهبتمتعةاعطممطالعتهامنفلاميت

.،)"(المباركبنوؤعليأشرقتدالغالدالحقيقة

تحذثنا5نيهادراستهافأتمتحئاالفلسفةثنفتهاالتيالانكليزية.هوني

نأ"حاولتمهمااستطمعلن":نتقولالكربمالقرآنمعاللاتبةت!دتهاعن

السوؤتقرامنانتهياكدفلم،قلبيفيالقرأنتركهال!ىالأئرأصف

.(،5عىالا!معندتالماةالعنادعن)الاصلاميالممرليالاو!النرق)1(

.31-03صالاصلامضار)لي،راطت)2(

.026صىننه)3(

.(الثاثالة)68لمTادرارناهربال)5(
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صلا-اوؤهدهفكانت،الكونه!الغالقسابدةوجدتنىحتىالقرآنمنالئالثة

.)1(،الاسلامفيلي

معوزوجتهتجربتهعنيحدثنا،المعرتالنمساويالمفكر،ثايسليولولد

الوقتمعتأئرأا!لثر،أناشانى،(زوجتي)إليسااصبحت!تائلاالقرآن

نا.الع!ليةوتوجيهاتهالاضلاقية(القرآناتعاليميينالباطنيالالتئاميدلك

يلالاش!انجانبمناعسخضوعايطلبلم،القرآنثمقتضى(سبحانهأالله

حبلمناليك)قربائهيلانسانمصيرعنبعيدأيقفلاانه:عقلهخاطب

.)2(،الاجتماعىوالسلوكالايمانكينفاصلخطأ!يرسملمانه.الوريد

القرآنمعالآخرهوتحرثتهيحكي،الشهيرالأمريكيالمفني،ستيفنزكات

لنفسىوهققتشىءكلفعلتوكاننيلىيداحياتيمنالفتؤتلكفي":

منأقفزالقردمثلكنتولكن،شيءكل...والنساءوالمالوالشهؤالنباح

لكلتو!ديدثشايةالقرآنمةقراكانتولكنأبدأقانعااكنرلماخرىالىئ!جز

.،)3(الحقيقيةشخصيتيمواجهةمثلالوضعوكان،حقااراهكنتيداخليفسء

قلاثل،ويكل!ات"سيرتهفيعلينايقمن،العرأفياليهودي،سوسةوأح!د

الىميلييرجع":والأجدادالأياءدمتفييرإلىالكريمالقرآنبهمضكيف

يهفولعت...الأولىللمزالكريمالقرآنمطالعةفيشرعتحينما...الاسلام

عنحديثهالرجلوبواصل.)،(،...آباتهلتلاوةاطربوكنت...شدبلاولعا

حقيثةادركالذيالمرءفييؤثرشيئاثصةأنأظنلاأنا"القرآنيالتاثير

همشاعر.علىالمحيدالقرآنآياتتلاوةتأثيربقدروروحيتهاالاسلاميةالديانة

!لالههبل"الإلهمهابةوتجتذبهالروحانيياتصالهالفئاضالا!س!اسفيفمز

الصددهلافيومالنا...العطيمرئهكلامأماموضعفهبعجزكشوعبكلفيئر

الروحيةكينالمقارنةلناليتسئى...الفربكنانسفيالاوضاعنتائلأنإلأ

60لم9ادوا.ونصارجال(؟) - 1e(اننهةاللى).

.893عىمكةالىالدش)2(

"09/301ادراءوناربل)3(

.1/95الا!مالىد+شثي)،(
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العقائدمبادئويينالمجيدنرقانهافيعلى،الصشاعرونفوةهاالاعصلامية

.)1(،وكتبهاالأحرى

Lحتى IIIقديرأيزاللاوهو،القرآنشكلهال!!المبتمعكاتباهصفدنا

البنيةفيالقرأنيالتاثيرطبيعةنتابعأنوحاولنالحطةكلفيتشكيلهعلى

هناسنجدهافاننا،وتقودهاتنطمهاالتيوالعامةالسياسيةو!علاثهاألاصتصاعية

عببا.أمرأأ!ا

الايديولوجيةالطبيعةبلراسةالحعنييناكثرمنيكونيكادالذييوازارإن

المسالة،ه!هعندطوللايقف،لعامةعلالتهوأبعاد،الاصلاميللمبتمع

وقانونظقيونظامروحيمرشدأنهتثذالدي"الكريمالقرآنأنكيففيبد

سياسيا!لياناحؤيشكل"أنعلىالأولىالبداياتمظتدر،ععادنيوي

فيهمسلملكل،ومنطقيادقيقابنيانانفسهاالمؤمنينجصاعةوفرضت.واعيا

الترآنأنكيفجيدابوازاريلحظكما)2(.،000الحقيقيةرمشاركتهمكانه

ونظامدين"أنهاثبت،والزمنيالروحيبينالفصلبرفضه"الكريم

فيهاستخدامهامكانطنالديالسبيلهوالقرأنأنالبديهيومن...أجتصاعي

(.r)،بعمقالمجتمعطبعاقد

يؤكدكما-تصثلقداللهلكتابالسياسي-الاجتماعيالتأثيرفانوهكدا

والخصاثصبالاهداف،بعمق،فاعلياتهوبطبعالمحتمعبتشكيل-بوازار

الاسلامية.والقيم

التأثيربينالمجالهذافيكبيرأالفارقفيجد،ذلكمنأبعدبوازارويمض

الروح"أنذلكالوضعيةوألايديولوجيةالسباسيةالمحاولاتسائرولينالقرآني

الذهنيةالتعبيراتمناغمةالىالأمربهينتهىعيشمناخيخلقالقرآنى

التصرلفاتتفترضمماباكثرالاجتماعيةوالنالمالعقلياتبينوالمساواة

.184-1/183الا!مالى!شثى)1(

.602-502صالا!مانانبة)2(

.702-602عينف)3(
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فان.صقوهدا.)؟(،اللولالىتسندالتيالابدبولوجيةرالطواىالسياسية

مننفسهفيهـلب!ر5عقيدياالمذمنالاشانصياغةيعيدالكريمالقرأن

التج!لةيمكنما،بالمسؤوليةوالاحساسالضميرولقطةالالتزامضمانات

بي-المؤمنةالجماعةاكتاقعلىتقومالتى-السياسية-الاجتماعية

فوواضنحهوكصاأقفبايمتدهاهناالقرآنيالتاثيرانبل"فحسبهذاليس

نسيجفيوالائسحاموالتماسكوالتناكمالتوافقيحفقلكىبوازارهعباؤ

القرآنيالصناخهوؤلك.والإلبازالفعلعلىاقدرفيبعلهاالاجتماعيةالو!دة

عبرويلمسهويراه5المرءيعيشهراللي،يوازارمفرداتافشعملنااذا،

نأنستطيعونحن...الاسلامفيالاجتصاعيةالت!بةتارلخمنواسعةمساحات

حيثآخرمقطعفيينامرثوأنسبقلبوازارأخرىباؤفىنفسهالصعنىنلمح

ذاوقانونياونفسانياروصيادلاطاللمؤمنينيوفرلاالكريمالقرآنأنالىبشير

.،دبنيجوهر

ماهوذلك،المحتمعفيالقرآنيةالفاعليةعناصرمنآخرعنصروثمة

ال!لاصمنالعد!دح!على،ووضوحتحديمنالسلوكيةتعالي!هبهتتمئز

ارفىنيفاعلةمنطوؤواضحةالسلوكيةالقيمفيهاتتحذدلاالتيوالاديان

كلدرثهافتفقدوالضبال!يالفموضمترعواسعهفضافيتسهحوانما،الواقع

الاسلامية،ألاخلاقيةفيازأهـلةحجر"القرآنان.والتحقَقالتمثلعلىيالتلي

اصرمنالروحلأنالماوراثىبمفهومه-بوازاربلحظكما-الاش!انبصفلا

.،)2(اتباعهينبغيبسلوكيأمرهولكنهاوحدهالله

فعلأ،اكئرهاول،الصذاهباكئرمنبُعدالذ!الاسلامانعببومن

قلبفيالركهعلىكهدهفدةقدؤيملك،اليهأواستناد،الغيبعنا"نجهئاقا

عنكتعبيراتباعهينبغيمحددعمليسلوكمبادئضوءفي،المنطورايواتجع

وطه.الفببالى...مروراماالىالمنطوربتباوزالد!الدبنيالالتزام

.3،3صالا!ماشانط11(

.152عى1.2(-نف
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نحدها،الوضعيةوالاديانالمداهبمعطمنيوتارجحتجنحتالتيالمعادلة

التوازنات!لافةفييحدثيمااسؤ،المدهئ!التوازنصفةتاضدالاسلامفي

عنلتكشفبوازاريلمحهاالتيالغصيصةهذهان.الدينه!احققهاالتى

.رتفرذأاهميةالاسلامصةالغصائصأهممنواحدة

نأعلىقادر،متعاقبةتاريغيةمراحلعبركهذامجتمعاصنعالذيوالقرآن

التيالأدوات"انذلكوالعشرينالخامسوالقرنالعشرينالقرنفييصنعه

.")1(حديثمبتمحبناءعلىريبولاقادؤالقرآنيالتنزيليوفرها

المجالفيالقرآنيالتاثيراظاهزعندالوقتيعضبقف،ابضا"كَب

منيتالفكانالاسلاميةالجصاعةصمهوران"فيلحظ،السياسي-الاجتماعي

منواسرعاقوتىأثرأحدسيةسارسةالدينحقانقسارسةلديهاأحدثتشعوب

هذه.)2(،ولراعتهحذقةمنأوالعقلىالجدلمنقدرأيخلفهأثركل

نأكيفيلحظكما)3(5"عليهاشاهدأقوىالقرآنيمثلالتى"الصصارسة

اهدافاأمامهاينصباذالدينيةالحياةتوجيهيعيد"كانالكريمالقران

المجتمعجابههاالتيالتحدياتعنيتحدثعندماوهو،)،(،جديدة

الشباينةوالحضاراتالعديد-الجماعاتازاهالمبكرتكؤنهفتراتفيالاسلامي

كتابهفيترتونللمفكرفصلالىلهشير.الاسلاميةالنتوحاتاحتوتهاالتي

Muslim:الاسلاميالكلامعلم) Theology)هوالقرآنأنكيففيهبؤكد

ذاتهوحمايةالتحذياتهذهبمواجهةالصمودمنالاسلاميالمجتمعمكنالذي

يومها.الاسلاميوالعقلبالحياةيحيطكانالذيالصراعمجرىفىوبلورتها

عندماتنفستالتيالافكارعنفذصوؤ"ذانفصلهفيتوتونطرحفلقد

الجدلمنبجؤمحفوفانفسهووجد،الهلنستيالعالمصفبفيالاسلامدخل

تصديقه.يعرسخفذاتواحيانا،وتكئراختلاروذاتافكاروهى،اللاهوتى

.45rصالاسلامان!انبة)1(

.255صالاصلامضازليدراصات)2(

.026صنفسه)3(

.026صننسه(،1
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نعمةعلىلديهديبقىعندثدتوازنهالمرءعلىيحفظالدىالوحدالسبيلنكلان

لنابنضحلموددما...عقليبناهكلهـلرفضالقرآنالىكعودأن4الابمان

الاسلاميالعقلامساكفيبؤدبهأنالقرآناستطاعمامبلغحاسماوضوحا

تهنلمالعصيبةالالرولىتلكفيالب!اعةهبثةأنلحطناإزاإلأعندثدوتوببهه

.)1(،تتزعزعدلن

يعنيانلا،العقليءالبنارفض"عباؤيستغدمانعندماترترناو)18وكب

الطرلىعلىوقوفهأوالعقلبةلل!عطباتالاسلاسالمجتعرفضالحال!طببعة

والألحاحالتثيدزلكيرىوهوعقلهيحترمرحلبهيقوللافهلا،منهاالنقيض

العقلتقييمعلى،وسلمعليهاللهصلى،رسولهوسنةاللهكتابفيالعجيبين

مأكانيونانياالوضعيالعقلأفرؤماهوالنَصدإنصا.معطياتهواحترامرحثه

الدبنىالعقلكذلكطرحهوما،محلياأمفارسياأمهندباأنهلبنياأمرومانيا

مطالبعنتنازلأالنصومبصقولاتالتسليمكان،الاسلاميالايمانبلاهاتمع

هوحدثوالدي.الضياعالىالاسلاميءايقودوتفككا"الايمان

الىالعصعمةالوولىتلكفيالكريئمليهيممالسبتعالقرآنفانالعكس

نأكببماأيضاوثمة.،ولم،ثتزعزعفعثت!تهنفلم"التوخدمنالم!كد

أصئمأوعشوانياعملايكنلما(لنصم!عطيان!رفضفان5ههنا!كلبهنتحفظ

عكسهوحدثالديأنزلك.الصعطياتطهعلىالكاملا!ننلأقيستهدلأ

يتئينالاسلاميةالحفاؤصيرورةعلىاوليةنطزإلقا.ولمبرد،تصاماهلا

(11a267-266عىالا!مضار8لىاصات.

لاتكتدفطتدالثماسأيلإزالةهنااصتعاد!هاالضروريمنكبدوالنيكنامزتوأنص!التيعمارىانالرا،(

أما...العتلعنسزلكعلمننلانناطاأو.للعنلننبظواعناره.الحصعلى!ي!ثبدكمدط

آخرمنذسكنابألىفيالسلمكبد!أنغر!البى5نجهاكرلانينلكفصالرمممنافىذلط:آني

!نمن!نناكيإلرحلشلالصاعتإلطنز.رثمدصنهاالحستا!مل!لاصدع!اثمزأهدعنلت

عىالاصلاآحضارأليدراصات)،الصادأعالمليالزاثلةالطراهرهدداالكامنالوافععلىمصوسةلم!ة
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بأقصىيتميزموقفهناككانانما،نقولهالذيهذاصدقعينينذيلكل

أخذخلالهاومن،نفسهالوتتفيالعقليةوالمرونةالعقديالالتزامدرجات

يورأنفاستطاع،أخرىورفض،ثقانيةومعطياتقيماالا!مىالصجتع

التفككمنالاجتماعيةذاتهنفسهالوقتفيوصالحضارلةإمكاناته

.والفياعوالتفرئي

دانتالتيوالأممالجماعاتفيالقرآنيالتاْثيرعمقعنيتحدثلولون

الدياناتكتبفيهجاماعلؤعاليةالقرآنفيالاخلاقاصرلإن..."بالاسلام

والعروقالأزمانبتحولتحو3لتلهدانتالتيالأممأخلاقوإن،جميعهاالأخرى

يمكننتيجةاهمإن...(السلامعليه)عيسىلدينالخاضعةالأممتحو"مثل

فالديانات،لأحكامهاذعنتالتيالأممفيالعظيمالقرآنتاثيرهياستنباطها

ديناتجدلاوقد،جدأقليلةالنفوسعلىالسلطانمنللاسلاممالهاالتي

بأنالقولالىلولونيخلصثم")1(.الدانمالأئرمنللاسلاماتفقمالهاتفق

)2(.الحياهشؤونادنفيأثزنرىماوهو،الئ!رقفيالحياةقطبهو"القرآن

الكثيروإزالةهدمفيالبالغوؤؤالقرآنيالتاثيرثموليةيلحظديورانت

-القرآن-طل"فلقد.عنهابديلةقيموإقامةالمجتمعفيالساندةالقيممن

خيالهم،يستثير(الحسلمين)ذاكرةفيمحفوظاالزمانمنقرناعشرأرلعة

نييبعثوالقرآن.الرجالمنالملايينمئاتقرائحيثحذ،اخلاقهمويشكل

،والطقوسبالمراسمالتقثدعنوأبعدهاغموضاواقلطالعقائدأسهلالنفوس

مستوىرفعفىالفضلاكبرلهكانوتد.والكهنوتيةالوثنيةمنتحررأواكئرها

الاجتماعيالنطامقواعدفيهمأقامالذيوهو،والثقافيالأخلاتيالصسلمين

منعقولهموحرز.الصخيةالقواعداتباععلىوحضهم،الاجتماعيةوالوحدة

،الأرقاءأحوالوحسئن،والقسوةالظلمومن،والاوهامالغرافاتمنكثير

مندرجة...المسلمينبينوأوجد،والعزةالكرامةالاذلأءنفوسنيوث

32الصل!عىضا:(1) - cry،.

(T).ننه
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العالمباقعمنبقعةأئةفينطرلهايوجدلمالثهواتعنرالبعدالاعتدال

)1(."...الأبيضالرجل!كنها

الصجتعلنجاحالوحيدالسبيلهواللهيكتابلالتزامانيؤكدكولليام

كدبم،الهيووضع،قولمرئانينطام"فالقرآن،والدمارالغسرانمنونجاته

ضامنالنباحيهمقرونمكانكلفيثاحكامهوالعمل،زمانكلفينائباعه

.")2(والهوانلللىلالباعثوالسببالنسرانهيبهجاءماومغالفة...للنباة

الأساسىالمبدأانهاعلىراسخةالقرآنشريعةظلتكيف"يلحظرشملر

واخلاقنطرمنالقرآنفىءجامايتعرضلم"انهوكيف،ال!سلملحياة

الفرنسيالباحثانولبدو.)3(،الفوربعيد-تبديلاتأوتفييراتلأيةدنطام

الجدبدوالاسنعمارالاستعمارفوىونفعلهفعلهمااليكشبراوبلنفتأنبشالم

القرآنببنالارتباطهدالفك،المدئروالعقانديالئافىغزوهافي

فيالنباحمنتمكنتحيث،الج!ورمنواتتلاعه،الاسلاميةوالمجت!عات

.أخرىجوانبفىوأخفقت،ال!ساعذادواتهابفضل،الصساحاتكعض

الشعول!اواعرشذمجالفيالقراَنفعلهماعلىيؤكدفانهسيدئواما

يجدوفئما"الواحدةوالمشاعرالصشتركةللفةيشحها،للاسلامانتمتالتي

فيالشعوبمختلفبهايتكلمالتىاللفاتمختلفبين،القرآنيكونأنةكره

وأن،الجميعيفهمهكتايا"السودانحتىافريقياوني.الهندحتىأسيا

)5(.000،والمشاعراللفةيرأيطةالطبانعالشبانيةالشعوبهدهيرب!

لاالقرآنان"فيرىالاسلاميةالصجتمعاتدانر-كتجاوزفانهسلهبواما

اليشريغاطبهواما،فحسبكشؤونهميعنىولا،قحسبالصسلمينيخاطب

منوعئواالبشرعليهأقبلفلو...جميعادشؤونهمدسنى،أطلاقهمعلى

.96-68صيا3بزء.الضارأنما)9(

.03عىالأبر!ةاحن)2(

.75صال!ةالضاز)3(

t*صالمالمالعرل!كاديخ،(1 A.
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الصلوصعديالبشريهلكانت،بهاوعملوامنهافارتوواوتوصياتهاحكامه

.)1(،عليههيسابكثير

انطلقالتىالتارينيةاللحظات0،0الارلىالبداياتالىربعنااذااننابل

ومجتمعهمالعالميةدولتهمهـلقيمواالأرضبفتحوالكيفيهاالصسلمون

الأهدالىاالىيوخهم"اتباعهيدفعهناكيقفاللهكتابلوجدنااالانساني

.والائجازوالحسارعةالفعلعلىالقؤوشنحهم

انساءمنومكنهم"العالمفتحاليالعربدفعالديهوالقرآن":كوبولد

سعةالروصانيةوالامبراطورلة.الكبيرالاسكندرامبراطو!يةفاقتامبراطو!ة

جدبدأ،خلقاالعربخلقالديالكعابهوهدا"،)2(،000وضاؤوعمراناوقؤ

.)3(،000وحكمؤفاتتحمؤالعالماليودفعهمصفوفهمو!دثم

جامعا،القتالعلىالمؤمنينمحرضاحربنشيدالقرآنسبكون":درمنفم

واعدأ4للمنافقينمخزيا،للمغلفينفاضحا،الهملقاتريمحركا،لثؤونه

.)،(،...ءالشهدا

أحرؤاللىىالهانلللاششارالشافيالتعليلنجدالمعجؤهدهفي":دينية

يحهلونلأنهمالاورليونسببهيدركلاالذيالانتشارزلك،الاسلام

.()5"...نلقرآا

ولاالقؤطردقعنلا،يتئملمالسريعالاسلامانتشارإن":فاغليرى

الريالكتابكونالانتشارذلكالىادىالديان.الموصولةالمبشرينبجهود

اللهكتابُ"ورنضهقبولهببنتغييرهامع"المفلويةللشعوبالمسلصونقذمه

نأ(وسلمعليهاللهصلى)مح!دميسرنيكانمعجزةاعالم،الحقكلمة،

.،61(الأرضهلىهفيالشردذبنالىيقدمها

.358صمصدحطىلي)1(

(T)1صاللىعناثI.

.%%rصىننه)3(

.591صمصدحماأ1()

.118صاللهرصلمصد)5(

9.5صمالا'عندلاع)1(
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اللهالكا*الحضاسي-الك!انيالعالعرعننماذا

يتعلقكعضها،عديدةمعرفيةدواثرفيعميقةتاثيراتعنيتحدثونإنهم

لكيينداحالآخروبعضها،والتارلخوالأدباللفةوبغاصة،محذدةيعلوم

المت!ير.بميسصه،عامة"الحضارلةالحركةوبطبع"الثقافيالنشاوويفطي

الصعروفينكعابيهعبر5الكثير*شبرقال،مثلاوالأدباللنةدانزفي

هداغيرفيمعهماتعاملناقدكناواؤا(القرآن)5(العربيالأدب)تارلخ

منكبرهالىنمفيلأنمضطرلنوسنجدنا5للتكرارمبرزفلا،الصكان

والباحثين.والأدياهالمفكرين

سشوىعلىالكريمالقرآنحققهمااليبشيردبنيهاتيينالفرنسىفصنره

ؤلكبهاتقومانالعل!يةالمجامعأعطمتستطيعلامعجز"واعتبر"اللفة

اصلىاللهرسولأصحاباحدعادلوبحيث"الأرضفيالعرليةللفةمكنأنه

معالتفاهمتصاميتفاهمأنلهميسورألكاناليومالينا(وسلمعليهالله

معدلتغاطبتدكرصعوبةوجددصابل،العربيةاللفةأهلمنالصعلمين

راييليه()معاصريأحدمثلأيجدهماعكسوذلك.بالفادالناطقةالشعوب

من،القرأنعصرمناليناأقربهواللىىعشرالغامسالقرناهلمن

.)2(،اليومنرنصئيمنا!برالعديدمناطبةفيالصعوبة

اعتبارعلى،القرآنلفةان"ؤلك،نفسهالدوربلحظالامربكيوسارتون

رنععلىالقرأنبساعدوهكذا...كاملة5التحدبدبهلا،كانتاللهلفةأنها

سارترنهـلريد.،المقاصدعنالتعبيرفيالأعلىالشلمقامالىالعركيةاللفة

العرليةاللفةمنيجعلانعلىقدراللهكتابأنمن،دينيهقالهماعلي

.(الثرليا(الشللنكرالأضوالىبالا!م)!كنالانكل1()

التيال!ك!،17رلمالاصلاميةالثتالةطك.رميكمراشددرجط351ع!الأسلامكنررحاعةأشعة()'

(.1%1.-وروث.للثر

7،
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.)1(،الحياةمقتضياتأسمىعنللتعبيردولية"وصيلة

فيالع!ليوالأدباللفةلعلوماصاساالقرانكان!ليففيؤكدسيديوأما

النحووقواعدللأسلوبنموذجاليكونالقرانصلح"لقد...تغمضاتهصاسانر

كركيبفيهدرسال!يالبيانعلمفطهور.اللفةعلمنشوهذللةفاربب...

القرأؤترامةلصناعةوأضص،البلاكةواوجهوالبديعالحالومقتضىالكلام

ك!فيالتاليفمنلهحصرملاالىهذاىفا،فرعمئةمناكثروتفسيز

كمغال!الفسادعنكعيدةكثيرةجديدةبتعاييرالعريةاللفةواكتنت5منها

وسارتوؤدينيهاليهاثارماالى-كللك-يشيروهر.11(،الأخرىاللنات

الشعوبمنتلفثهاتتكلم"عالميةلنةالعربيةاللفةالقرأنبعلمن

)3(."السردانحتىاثريقياوفي،الهندحتىآسيافيالاسلامية

الل!نيالقرآننعلهكحاادرىوهم"الحسلمينغيرمنالعربوالكئاب

.القولنيببنلونلا"والأدب

طاهراأثؤككونانددنيحللمالقرآناعبازأن"يرىمثلاصتينيليب

ال!للرعهدفينقلتالتيالنسخةالىنطرنانحناةاأما.العرييالأدبعلى

الانكليفيأاللفةعلىتركتهالديالأثرانوجدناوالانحيلالتوراةمنجبسى

هوالقرآنان.العربيةاللفةعلىالقرآنهتر!لالذ!الأثرالىبالاضافة.ضنيل

")1(.لهجاتتتمزقانمنوصانهاالع!دبةاللفةحفظاللىي

القرأذبانالاترارمنبذلاأنه"بؤكدحئاجورجالدكتوراللبنانيصنؤ

فصحىاعربيةلنةكتابايضافهو"وتشريعدينكتابكونهعننضلا

يلاكأفياللغةأنصةاليه!عودولطالما،اللفةازدهارفيالكبيرالفضلللقرأن

كاذواذا.مسيحيينأممسلمينالاث!ةهؤلاءكانءسوا.دكيانهاالكلمة

منزلاالقرآنلكونمحتومةنتيحةهيالقرآنلفةصواييةانيمتهرونالحسل!ون

.38-+مىالأوس!اثرقرعالأنيال!كهااللتانة)؟(

(T)558ىعادامالصمهلات.

نف.)3(

(c)288ع!1حماحمنهالا!م - TAY.
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النطربقطع،الصوابيةبه!هأيضايعترفونفالمصيحيون،التخطئةتحتملولا

استعصىكلما،الصحيحةيلفتهللاستشهاداليهودرجعون...منزلأ!لونهعن

.)9(،اللفةامورمنأمرعلبهم

بالأمسكنافاةا"الشعرفيالقرآنيالتائرعنديتوتففانهسلهبأما

القاهزاودمشقاوييروتفيسوا....العربيالشعرلرانعنطرب،واليوم

ذلكفيالفضلفانما،العرولةاصقاعمنصقعايفيأو"تونسأوبفداداو

يهجادتمابالمفئلةاستعرضنا"وإزا()"،000وحدهوالقرآن،للقرآنيعود

جميعأنالاعتباربعينأخذناثم،الشعرروانعمن...(العرييةأءشعراقرانح

هذااسداهالديالبللالعطاهلأدركنا،القرآنلولالتكونكانتماالروائع

.)3(،العالمفيالجمالصرحالىبل،الثعريالتراثالىالكناب

فرانزالمستضرقيقولال!سل!ينعندالتارلخعلمن!ثاةفيالقرآندوروعن

فيالتاريغيةال!ادبتوفرَالتارلخلدراسةالعمليةالدوافعمن"انروزنثال

جاءمالتفسيرتارلخيةالمعلوماتعنالبحثاليمفسرئهدفعساالقرآن

فبه.

المعرفةفروعأحد.الزمنمرعلى،التارلخيةبالمادةالاهتصامأصبحوقد

قد(وسلمعليهاللهصلي)الرسولكانواذا.يالقرآنيالارتباطتمتالتي

قراتدبائهالانتراضلايبررهذافان4التارلغيةوالمعلوماتالأخباربعضسع

القرآنفيوردتلقد.العربيةتهاترجعانيكالتوراةالتارلخيةالمصادر

الرسولذكروقد.التوراةفيوجودهاليهوديدعيعصاتغتلفتارلخيةمعلومات

الصسلصونوتمسكالتوراةحرئواوالنصارىاليهودان(رسلمعليهاللهصلي)

أحاطتالتيالأحداثمنكثيراليالقرآنأشارلقد...القرآنفيءجابما

التاديخفياهصيةلذلكوكان...والمسلمين(وسلمعليهاللهصلى)بالرسول

تارينيةأهميةلهاصارتالأياتاليهاأشارتالتيالأحداثلأنالاسلامي

.(739-كيروت،لل!لاكينالعلمدار.الظسةالطهعة)08-97عى)+صانت1()

.3!أ!أعاصدظهلي)2(

.3محا5عىننه)3(
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.)1(،التاردخيةالبحوثواستثارتاللصسلصينكبرى

وعلمالاسلاميالأخلاقعلممنهاستصدمصدوأ"القرآنيعتبرفائهكَباما

القرأنانكيففيلحظالثقافيالتاثيرنطاقيوسئعوهو")2(.الاسلاميالكلام

تكونلكي")3(جديدةبمسارتالاسلاميةللحياةالعلسالنشا!ضروبزؤد"

لمطالبهامستجيبة،الجديدةالايمائيةالرفلةعلىالتعبيرعلىتديز

يهلاهـسملرالفرنسيالمؤرخقالهثماتذكرئاالتىالعبازهلىه.وطموحاتها

الصبداهجهةمن.للهبزالاولىالقرونطيلةبظل"القرانانوهو،المدد

الافكاراطرافهببنلهضئمفهو"الاسلاميةالعقلبةلكلالالهاممصدر

!دماالفكر")"(.فياللراساتأعطملتزهـلدوالكافيةالضروردةوالأحاسيس

انهقوت،القرآنان!وهونفسهالسياقنيالرش!لرأخرباستنتاجظ"لرئا

طوللازمناعلل!وائه،المعارلىجميعخلاصة!يتضئنفائه،دينيكتاب

المعرفةكتابوحدهفيهضكلالذيالوتتالىعةللقرايتخذكتاباو"

فيالتعلبمأسسعليهتقومالنصنلذياليومحتىيزالولا.والتردية

.)5("الاسلامبةالحامعات

الدائزالىالقرآنيالتأثيرعنالحديثنطاقتوسئعالتيالمعطياتوهذه

الموجزبحثنافىالأخيؤالمحطةالىبالضروؤتنقلنا،امتدادهاعلىالثقافية

فها.وصياغتها،الحديدةالاسلامحفاؤتكولنفياللهكتابفعلهما:هذا

ساثرفيمؤكدواضحهو!لما،مؤكداواضحاالكبيرالدوريبدوأيضاهنا

ايفلينالانكليزيةالباحثةتقولهماالىنقطنشيرأنوبكفي.الأخرىال!ناحي

هووأنه،"ينكرلاالاسلاميالحضاريالتقدمفيالقرآنأثرأن"منكولولد

صسن.كرفيقمح!دمراجعة.العليأصدصالحثرجصة)10،2،عىالسلسكدالتادسخعلم1()

.(6391-نماد.فرانكلينمزسسةمعثالثاركةال!ئىمكيط

.026عيالا!مضازضدراصات)2(

.092عىنلصه)3(

.212صال!مةالحنارأ)،(

.ه،عى)5(نض
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التىالامبرأطورداتسانرفاقت،امبراطوردةانشاءمنالعربمكن"ال!ى

الى"دفعهمال!يهوأنهكصا،،)9(وحضازعحرانا"عاصرتهااوسبقتها

فيتتغب!المسيحيةاودلاكانتبينصا،وفلسفتهموثقافاتهمحضارتهمنشر

.(T)،داهمواختلافقادحجهل

الكريمالقرآنانمنديووانتولالمعروتالامرلكىالمؤلفيقولهوما

...الرجالمنالصلايينمناتقرائحيشح!الزمانمنقرناعشرأرلعة"طل

الغرافاتمنكئيرمنعقولهمهـدحرر...الثقانيمستواهمهـدرفع

.)3("والأوهام

مطصئنيننقوللكيوالباحثينالكابهؤلاهعباراتالىئشيرأنودكفي

الاسلاماعتناقالىالأمربهانتهىال!يمونتايفنسايالفرنسيالمفكرمع

القرآنيالتاثبرعنالحبعدالاسلاميالعربيالفكرمثلأن"منم7791عالم

)"(."!دمهمنافرغرجلكشل

!اف!ن!طمم!نخلأ!لصث!فَظفما!

1l)5.111!أعىاللهعنالحث'.

نن!ه.)2(

.96-13/68الحنازنصة)3(

.95-5/05اسل!راوناءربلاا!أ(
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منغيضوهو...التاماتوكلصاتهالمعبزاللهكتابفيقيلمابعضذلك

غبرل!عطياتالأسلاميةالمؤشراتيلغصيكاد،حالأيةعلى،لكنه،فيض

.المجالهلىافى(الايبابية)ال!سلصين

يندفعونالقرآنعنتحدثواال!ينهؤلاهمنقليلغيرعددأنجدأنهـلكفي

كتايهاهدادينالىللاشاء،بدئهفىورسا،الأمرنهايةفي

ذلك،معاوالعلمللحقوالاضلاصالصدقمدىنتلشىأنلنافانثممن

وغيرمتعئدين"منهمالعديد!اتاساوبموازاة،جميعاهؤلاهدفعاللىي

كتابعن،الايباثية"استنتاباتهمهـلصوغواتهمكل!ايقولوالأن،متعمذين

الآفاقفيآياتناسنريهم)الكمابمحكمفيالقانلالعاليماللهوصدق.الله

هضكلعلىاتهبرلكيكفلمأو،الحقانهلهميتبئنصتىانفسهموفى

.،(1شهيد

فيأ!صصبر!راُث!!دبُمُمس!ا

أإأ!!ااقمابىصسا
ُم!ط2ُكا

مر،،

8A53الأكة0لمكصد.
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المعقوس

فيأ!صصبر!راُث!فىبُممستج!

أإأ!!ااقمابىصسا
ُم!ط2ُكا

مر،،

16
27
،3
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(درات)والاسلاميالغرييالفنفيالطيعة-،

ثعر()واليتينالحبب!ول-5

نصلزاتمصرصيات)النركيةالضنةنيمعبز-6

وا!د(

(وا!نصلذات)اسلاميةمسرصياتحصى-7

نتد()الاساميالنقدفيبد!ذمحاولات-8

(نصولاركعةذاتمسرحبة)والدنسالنسس-9

دراسة()الاسلاميالادبن!ةالىملنل-01

11-lv44Lية(روا)والصنذنهر

مثاهد(اردعةزاتمسرية)ال!غول-12

واهد(نصلذاتمسرصبة)العمرر-`1

نقد()الاسلاميالادبدائزنيتاكعات-1،

دراسة()والعتبدةالنن-51

دراسة()الماديةمواحهةنيالادب-69

ثعر()الفريةزمننياكتهالات-17

AL

الرسالة(مز!سةالثائيةالطهعة)

الرصالة(مزصسةالثالثةالطبعة)

الرسالةمزصسة(الاولىالطيعة)

الرسالة(مؤصسةالثانيةالطبعة)

الرسالة(مؤسسةالثالثةالطبعة)

الرسالةمذصة(الاولىالطمعة)

الرسالةمزسة(الاولىال!ت)

الردالةمزسة(الاولىالطمعة)

-الاعتمامدار(الاولىالطبعة)

التاهز

الرصالة(مؤصسةالثانيةالطيعة)

الرسالة(مزصةالاولىالطمعة)

الرصالةمزسسةألاود(الطبعة)

-الشازداو(الاولىالطمعة)

بل!

النشر(تيد)

الرسالةمزسسة(الاولىالطبعة)

النثر(تيد)

النثر(تيد)
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